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บทที ่2 
เอกสารและงานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 

 
ในการวิจยัคร้ังน้ี  มุ่งศึกษาวิธีการจดัการความขดัแยง้ของผูบ้ริหารของโรงเรียน

เอกชนสอนศาสนาอิสลามในจงัหวดัปัตตานี  ผูว้ิจยัไดท้  าการศึกษาจากอลักุรอาน อลัหะดีษ และ
จากเอกสารต่าง ๆ โดยศึกษาแนวคิดเก่ียวกบัความขดัแยง้ในเร่ืองความหมาย สาเหตุและวิธีการ
แกไ้ขกบัความขดัแยง้ในสถานศึกษา  ซ่ึงประกอบดว้ยสาเหตุความขดัแยง้ในดา้นองคป์ระกอบส่วน
บุคคล ดา้นปฏิสัมพนัธ์ในการท างาน และในดา้นสถานภาพขององคก์ร  อีกทั้งงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง  
ซ่ึงผูว้จิยัจะศึกษาเฉพาะการจดัการความขดัแยง้ของผูบ้ริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามใน
จังหวัดปัตตานี สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน  โดยผู ้วิจ ัยได้เรียงเน้ือหา  
สาระส าคญัและสรุปประเด็นเพื่อน าเสนอตามท่ีไดจ้ดัแบ่งหวัขอ้ไวด้งัน้ี 

 
1.   แนวคิดและทฤษฏีท่ีเก่ียวขอ้งกบัความขดัแยง้     
     1.1  ความหมายของความขดัแยง้ 
     1.2  ธรรมชาติของความขดัแยง้ 
    1.3  แนวคิดและทฤษฏีท่ีเก่ียวขอ้งกบัความขดัแยง้ 
2.   การบริหารความขดัแยง้ 
     2.1  ประเภทของความขดัแยง้ 
     2.2  สาเหตุของความขดัแยง้ 
    2.3  ผลของความขดัแยง้ 

      2.4  วธีิการจดัการกบัความขดัแยง้ 
      2.5  การแกไ้ขปัญหากบัความขดัแยง้ 

3.   การบริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม  
4.   ความขดัแยง้ภายในโรงเรียน 
5.   งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
     4.1  งานวจิยัในประเทศ 

      4.2  งานวจิยัต่างประเทศ 
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1)   แนวคิดและทฤษฏีทีเ่กีย่วข้องกบัความขัดแย้ง 
 

 1.1  ความหมายของความขัดแย้ง 
 
  ก่อนท่ีจะเขา้ใจเก่ียวกบัความหมายของความขดัแยง้  ก็ตอ้งมาเขา้ใจก่อนวา่   ความ
ขดัแยง้เป็นส่ิงท่ีเกิดข้ึนในชีวิตประจ าวนั   เป็นส่ิงท่ีไม่สามารถหลีกเล่ียงได ้  ตราบใดท่ีมนุษยย์งัมี
ชีวติอยูแ่ละปฏิบติังานร่วมกบับุคคลอ่ืนในองคก์าร   โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในองคก์ารท่ีมีความซบัซ้อน
มีโอกาสเกิดความขดัแยง้ไดง่้าย   เพราะความขดัแยง้   เป็นส่ิงท่ีเกิดข้ึนโดยปกติในการบริหาร
องค์การและการอยู่ร่วมกนัดว้ยคนจ านวนมาก   ความแตกต่างระหว่างบุคคลในเร่ืองของแนวคิด
พร้อมกบัความเช่ือ  ค่านิยม  ประสบการณ์ของความรู้และความสามารถ   และต าแหน่งหนา้ท่ี  การ
มองบางส่ิงบางอยา่งท่ีต่างกนั  ตลอดจนการแข่งขนัต่าง ๆ อยา่ใหเ้กิดความขดัแยง้ไดท้ั้งมวล   ความ
ขดัแยง้จึงเป็นเร่ืองท่ีไม่สามารถท่ีจะหนีให้ผลได ้ เพราะเม่ือใดท่ีมนุษยน์ั้นอย่างท างานอยู่ร่วมกนั   
ความขัดแยง้ย่อมต้องเกิดข้ึนเน่ืองจากแต่ละคนแตกต่างกัน  ดังท่ี Saleh Ibn Ghanim              

Al- sadhlan . (1986 : 5)    ไดก้ล่าววา่  แทจ้ริงนั้นอลัลอฮฺ  ให้มนุษยทุ์กคนร่วมกนัเดินบน
เส้นทางท่ีถูกตอ้งและได้ตกัเตือนไม่ให้แตกแยกและขดัแยง้กนัเหมือนกบัประชาชาติก่อนหน้าน้ี
ดงัท่ีไดต้รัสไวใ้นอลักุรอานวา่: 

 

          .........       ( 301:  اآلية ،آل عمران) 

 

ความวา่ : “และพวกเจา้จงยดึสายเชือกของอลัลอฮฺโดยพร้อมกนัทั้งหมด  และจง
อยา่แตกแยกกนั”  (ส่วนหน่ึงจากอายะฮฺท่ี 103 : อาละอิมรอน) 

 
  ดงัท่ีท่านอิบนุ กาษีรไดอ้ธิบายอายะฮฺอลักุรอานวา่ อลัลอฮฺ  ไดส้ั่งการให้พวก
เจา้อยู่ร่วมกนัและไดห้้ามไม่ให้พวกเจา้แตกแยกกนั เพราะอลัออฮฺไดป้ระทานรอสูลดว้ยช้ีทางน า
และศาสนาท่ีถูกตอ้งและไดบ้ญัญติัศาสนาอนัหน่ึงเด่ียวกนัไม่มีการแตกแยกและขดัแยง้กนั  เช่น
เด่ียวกบัค ากล่าวของ Abdullah  Ibn Al-muhsin Al-turki.  (1998 : 19 - 21)  ความขดัแยง้นั้น
เป็นส่ิงท่ีเป็นธรรมชาติท่ีตอ้งเกิดข้ึน อาจจะเกิดข้ึนของความขดัแยง้ทางจุดมุงหมาย ทางอารมณ์  
ทั้งหมดนั้นเป็นส่ิงปกติของมนุษยท่ี์ตอ้งรู้และตอ้งเขา้ใจ  เพราะฉะนั้นศาสนาอิสลามมาจากอลัลอฮฺ  
และอลัลอฮฺไดป้ระทานแก่ท่านนบี ใหเ้ผยแพรความรู้แก่มนุษยใ์หรู้้จกัอลัลอฮฺ          
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ไดมี้นกัปราชญแ์ละนกัวิชาการหลายท่านให้ความหมายของความขดัแยง้มากมาย
หลายลกัษณะท่ีคล้ายคลึงกนัและแตกต่างกนั  ผูเ้ขียนขอสรุปค านิยามความหมายโดยนักปราชญ ์
และนกัวชิาการในอิสลามไดใ้หค้  านิยามและความหมายของความขดัแยง้ท่ีแตกต่างกนัไปดงัน้ี       

Alwani, Taha Jabir. (1991 : 152)   ไดใ้ห้ความคิดเห็นของคนแต่ละคนอาจจะ
มาจากความพึงพอใจของปัจเจกบุคคลซ่ึงอาจจะไม่สอดคลอ้งกบัความคิดเห็นของคนอ่ืน   ความ
คิดเห็นท่ีสนบัสนุนส่ิงท่ีเห็นความแตกแยกยอ่มมาจากความพึงพอใจของแต่ละคน และมนัจะไดรั้บ
แรงสนับสนุนจากผูค้นท่ีถูกความชั่วรายครอบง า สาเหตุท่ีมาจากภายในท่ีท าให้ผูค้นเกิดความ
ขดัแยง้ก็คือ ความตอ้งการแห่งตน (นฟัสู)     

Shahin, Saifuddin Husin  (1993 : 41-42) ไดนิ้ยามความหมายของความขดัแยง้
ไวม้าก  โดยเน้นท่ีความแตกต่างระหว่างบุคคลว่า   ความขดัแยง้หมายถึงการท่ีบุคคลสองฝ่ายมี
ขอ้มูล   ค่านิยม  ความเช่ือ  ความคิดเห็น และความรู้สึกแตกต่างกนั  เช่น เดียวกบั   Hamid, saleh 

Ibn Abdullah (1991 : 7 ) ได้ให้ความหมายของความขดัแยง้ว่า  ความขดัแยง้หมายถึง   
สภาวการณ์ท่ีท าให้บุคคลต่างอยู่ในภาวะท่ีไม่สามารถตดัสินใจหรือตกลงหาขอ้ยุติให้เป็นท่ีพอใจ
ทั้งสองฝ่ายได ้ ท่ีน่าพอใจได้ทั้งสองฝ่าย   หากปล่อยปละละเลย   ไม่หาทางท าความเขา้ใจ  อาจ
ก่อใหเ้กิดความแตกแยก  อิจฉา  ริษยา   ซ่ึงมีผลกระทบไปถึงความเส่ือมโทรมของหน่วยงานต่าง ๆ   

Al muktary, Aqy Ibn Muhamad. (1993 : 9) ไดใ้ห้ความหมายวา่ความขดัแยง้
เช่นเดียวกนั คือ การโตแ้ยง้ในการพดูเพื่อน าไปสู่ส่ิงท่ีเป็นความจริงหรือส่ิงท่ีไม่เป็นความจริง 

ความขดัแยง้เป็นปรากฏการณ์ตามธรรมชาติ    เป็นของปกติท่ีเกิดข้ึนกบับุคคล
และกลุ่มบุคคล    โดยความขดัแยง้อาจจะเกิดข้ึนไดร้ะหว่างบุคคลกบับุคคล    ระหว่างบุคคลกบั
กลุ่มหรือระหว่างกลุ่มกับกลุ่ม  ซ่ึงสาเหตุของความขดัแยง้คือ  การท่ีวตัถุประสงค์หรือความ
ตอ้งการของแต่ละฝ่ายไม่สอดคล้องกนั  หรืออาจเกิดจากการทั้งสองฝ่ายมีความตอ้งการของส่ิง
เดียวกนัแต่ของส่ิงนั้นมีอยูอ่ย่างจ ากดั (Musa Ibn yahya 2006 : 56)   และไดก้ล่าวอีกว่า มนุษย์
จะตอ้งยอมรับขอ้ก าหนดจากอลัลอฮฺ  และถือเป็นธรรมชาติท่ีฝืนไม่ได้   การยอมรับความ
แตกต่างในความคิดจึงเป็นวิธีการเดียวเท่านั้นท่ีจะสร้างความสงบสุขแก่มนุษยช์าติ   และสร้าง
สันติภาพอนัปลอดภยัจากการความขดัแยง้ในทุกส่ิงทุกอยา่งบนโลกน้ี       เพราะอลัลอฮฺ  สร้าง
มนุษยโ์ดยต้องมีร่างกายท่ีสมบูรณ์และต้องการอาหาร  ลมหายใจ  เพื่อให้มนุษย์นั้นได้ทรัศธา
ต่ออลัลอฮฺ    ดว้ยเหตุน้ีมนุษยต์อ้งมีกฎระเบียบเพื่อร่วมกนัอยูใ่นสังคมอย่างมีความสุข   มนุษยทุ์ก
คนยอ่มมีความบกพร่องในทุกๆ ดา้น   แมว้า่ในดา้นความคิด ดา้นร่างกายและอีกหลาย ๆ ดา้น  เลย
ท าให้มนุษย์นั้นมีความคิดท่ีแตกต่างกันไป      ด้วยเหตุดั้ งกล่าวพระองค์อลัลอฮฺ  ต้องลง
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ประทานกฎและหลกัการต่าง ๆ นั้นเพื่อให้เกิดผลดีต่อมนุษยใ์นทุกสถานการณ์และเวลาเหมือนกบั
ท่ีอลัลอฮฺ   ไดบ้ญัญติัไวใ้นอลักุรอานวา่ : 

 

...............          (301اآلية :  ، ىود) 

 

ความวา่ : “……..ในหมู่พวกเขาจะมีผูเ้ป็นทุกขแ์ละผูเ้ป็นสุข”  (ฮูด  : 105) 
 

จากอายะฮฺอลักุรอานดงักล่าว ชดัเจนวา่พวกท่ีเท็จนั้นเป็นพวกท่ีขดัแยง้กนัและกนั 
และพวกท่ีมีเหตุผลหรือพวกท่ีมีความจริงยอ่มเป็นหน่ึงเด่ียวกนั    ซ่ึงผูท่ี้ยอมรับความถูกตอ้งก็จะได้
เป็นผูท่ี้มีความสุข และส าหรับผูท่ี้ไม่ยอมรับความจริงก็จะเป็นผูท่ี้มีความทุกข ์ 

Hamid, saleh Ibn Abdullah (1991 : 7 ) ไดก้ล่าวไวว้า่การเกิดความขดัแยง้บนโลก
น้ีเป็นส่ิงท่ีอลัลอฮฺ    ก าหนดมาตั้งแต่แรก  โดยการสร้างมนุษยท่ี์มีความแตกต่างกนัทางดา้นสีผิว 
รูปร่าง สติปัญญา ภาษา  ความรู้ เจตคติและความคิดท่ีแตกต่าง  การขดัแยง้กนัในความคิดและ
ความเห็น รวมทั้งความแตกต่างในทศันะ เป็นสัจธรรมดั้งเดิมท่ีอลัลอฮฺทรงก าหนดมาพร้อมกบั
ความเป็นมนุษยด์งัท่ีกล่าวในอลักุรอานวา่  
 

﴿                     ﴾ : (331)ىود 
 

 ความวา่ “ และหากพวกเจา้ของเจา้ทรงประสงคแ์น่นอน  พระองคจ์ะทรงท าใหป้วง
มนุษยเ์ป็นประชาชาติเดียวกนั  แต่พวกเขาก็ยงัคงแตกแยกกนั ” (ฮูด : 118) 
 

จากความหมายของอายะฮฺดงักล่าวนั้น  หมายถึง  พระองคอ์ลัลอฮฺ  จะทรงท า
ให้ปวงมนุษยท์ั้งหมดเป็นมุอฺมิน  อยูใ่นแนวทางของอิสลาม   แต่พระองคไ์ม่ทรงท าเช่นนั้นเพราะ
ดว้ยฮิกมะฮฺของพระองค ์ คือ มนุษยน์ั้นยงัคงแตกแยกออกเป็นศาสนาต่าง ๆ และลทัธิมากมาย   เช่น  
ยะฮูดี  นศัรอนี  และมะญูซี  เป็นตน้   เวนัแต่บุคคลท่ีอลัลอฮฺ  ทรงฮิดายะฮฺให้ดว้ยความโปรด
ปรานของพระองค ์  คือผูท่ี้ยึดมัน่อยูใ่นสัจธรรม   โดยสรุปแลว้ความหมายของความแตกแยกนั้น
หมายถึง   การแตกแยกดา้นศาสนา  จริยธรรมและการกระท าหรือพฤติกรรม    แต่อลัลอฮฺจะช้ีทาง
เช่นท่ีไดต้รัสในอลักุรอานอีกอายะฮฺหน่ึงวา่  
 

                        (331: البقرة اآلية)  
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ความว่า “แลว้อลัลอฮฺ  ก็ทรงแนะน าแก่บรรดาผูศ้รัทธา   ซ่ึงความจริงท่ีพวกเขา
ขดัแยง้กนัดว้ยอนุมติัของพระองค”์ (อลั-บะเกระเราะฮฺ : 213) 

 

จากอายะฮฺขา้งตน้ไดแ้สดงให้เห็นว่าพระองค์อลัลอฮฺ ไดช้ี้ทางท่ีถูกตอ้งกบั
บรรดาผูท่ี้ศรัทธาต่อพระองค ์  ดว้ยอลัลอฮฺไดอ้นุมติัใหท้่านนะบี   น าความจริงมาประกาศต่อพวกท่ี
ขดัแยง้กนั  
  พจนานุกรมของเวบสเตอร์ (Websters Dicyonary) กล่าวว่า ความขัดแย้ง 
(Conflict) มาจากภาษาละตินวา่ Confligere ซ่ึงแปลวา่ การต่อสู้ การสงคราม ความพยายามท่ีจะเป็น
เจา้ของ การเผชิญหนา้เพื่อมุ่งร้าย การกระท าท่ีไปดว้ยกนัไม่ไดใ้นลกัษณะตรงกนัขา้ม การไม่ถูกกนั
เม่ือมีความสนใจความคิดหรือการกระท าท่ีไม่เหมือนกนั 
  พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน   (2538 : 131)   ไดใ้ห้ความหมายของค าว่า 
ขดัแยง้ หมายถึง ไม่ลงรอยกนั นอกจากนั้นได้อธิบายค าว่า ขดั หมายถึง ไม่ท าตาม ฝ่าฝืน ขืนไว ้
และใหค้วามหมายของ ค าวา่ แยง้ หมายถึงไม่ตรงหรือไม่ลงรอยเดียวกนั ตา้นไว ้ทานไว ้สรุปไดว้า่
ความขดัแยง้ นั้นประกอบดว้ยอาการทั้งขดัและแยง้ นัน่คือ แต่ละฝ่ายนอกจากจะไม่ท าตามแลว้ ยงั
สร้างแรงถดถอยต่อตา้นเป็นปฏิปักษต่์อกนัอีกดว้ย 
  พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน   (2546 : 176) ไดใ้ห้ความหมายของค า 
“ขดัแยง้” วา่ หมายถึง ไม่ลงรอยกนัเดียวกนั ตา้นไว ้ทานไว ้   
  พจนานุกรม ของ คอนไซซ์ (Concise Oxford Dictionary.1989: 247, อา้งถึงใน
ธงชยั สภานุชาติ. 2542 : 111) ไดใ้ห้ความหมายไวว้่า ความขดัแยง้ เป็นการต่อสู้ การปะทะ หรือ 
การแยง่ชิงระหว่างคนหรือกลุ่มสองกลุ่มข้ึนไป ท่ีมีหลกัการหรือความคิดตรงกนัขา้ม นอกจากนั้น
ความขดัแยง้ รวมถึงความตึงเครียดระหว่างคน ท่ีมากกวา่สองคนข้ึนไป เน่ืองมาจากความคิดท่ีไม่
ลงรอยกนั ความกดดันหรือการต่อตา้นในทางใดทางหน่ึง ความขดัแยง้ รวมถึงภาวะท่ีเป็นการ
บงัคบั การถูกกกัขงั การกระท าท่ีตอ้งฝืนใจ มิใหผู้ห้น่ึงผูใ้ดบรรลุจุดมุ่งหมาย 
  พจนานุกรม ของ เวบสเตอร์ (Webster’s Dictionary. 1972 : 308, อา้งถึงใน 
 ศิริวรรณ  เสรีรัตน์. 2541 : 475) ไดใ้หค้วามหมายไวว้า่ ความขดัแยง้ (Conflict) มาจากภาษาละติน 
วา่ Confligere แปลวา่ การต่อสู้ การสงคราม ความพยายามท่ีจะเป็นเจา้ของ การเผชิญหนา้เพื่อมุ่ง
ร้ายการกระท าท่ีไปดว้ยกนัไม่ได ้ในลกัษณะตรงกนัขา้ม การไม่ถูกกนัเม่ือมีความสนใจ ความคิด
หรือการกระท าท่ีไม่เหมือนกนั 
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  สร้อยตระกูล   อรรถมานะ (2541 : 203)  ได้กล่าวไว้ว่าความขัดแย้ง เ ป็น
กระบวนการการพยายามของบุคคลหน่ึงท่ีกระท าอย่างตั้งใจ เพื่อขดัขวางความพยายามของอีก
บุคคลหน่ึง และส่งใหบุ้คคลท่ีถูกขดัขวางเกิดความคบัขอ้งใจก่อใหเ้กิดความตึงเครียด 

ปรียาพร   วงศอ์นุตรโรจน์  (2544 : 158)   ไดก้ล่าววา่ ความขดัแยง้ หมายถึง ความ
ไม่เห็นด้วยระหว่างบุคคลตั้งแต่ 2 คนข้ึนไป หรือกลุ่มบุคคล เกิดข้ึนจากความจริงท่ีว่า เขาตอ้ง
แบ่งสันปันส่วนทรัพยากรต่าง ๆ หรือกิจกรรมการท างาน   หรือเกิดจากความแตกต่างในฐานะ
ต าแหน่งเป้าหมาย คุณค่าและการรับรู้ 
  พรรณราย  ทรัพยะประกา  (2544 : 13) อธิบายว่า ความขัดแยง้เกิดจากความ
แตกต่างของบุคคลในดา้นต่าง ๆ ทั้ง ภูมิหลงั ทางด้านครอบครัว การศึกษาอบรมและทางสังคม 
ความคิดเห็นค่านิยม ความตอ้งการและบุคลิกภาพ เม่ือมาติดต่อปฏิสัมพนัธ์กนั ก็เป็นธรรมดาท่ีตอ้ง
เกิดความขดัแยง้ข้ึนมา 
  เสริมศกัด์ิ วศิาลาภรณ์ (2540 : 11) ไดก้ล่าววา่ ความขดัแยง้ เป็นพฤติกรรมท่ีไม่ลง
รอยกนั หรือพฤติกรรมท่ีไปดว้ยกนัไม่ไดร้ะหวา่งฝ่ายต่าง ๆ ท่ีมีความสนใจแตกต่างกนั พฤติกรรม
ท่ีไปดว้ยกนัไม่ได ้ในท่ีน้ีหมายถึงการกระท าของฝ่ายหน่ึง ท่ีตั้งใจไปยบัย ั้ง สกดักั้น หรือสร้างความ
กบัขอ้งในใหแ้ก่อีกฝ่ายหน่ึง 
  กมลรัตน์  ธนพัประภศัร์  (2544 : 11)  ไดใ้ห้ความหมายของความขดัแยง้ไว ้ดงัน้ี
ความขัดแย้งเป็นส่ิงท่ีบุคคลหรือกลุ่มบุคคล  แสดงออกในท่าทีท่ีเป็นปฏิปักษ์ต่อกัน  ซ่ึงต่อ
เน่ืองมาจากอารมณ์ ความรู้สึก ความตอ้งการทั้งในเรืองผลประโยชน์ ส่วนแบ่งท่ีเป็นทรัพยากรท่ีมี
อยู่อย่างจ ากดัการใช้อ านาจหรือความตอ้งการใช้อ านาจขดักนัในเป้าหมาย วิธีการ ประสบการณ์ 
ค่านิยม ทศันคติ บทบาท ตลอดจนการรับรู้ต่าง ๆ ความขดัแยง้เป็นเร่ืองธรรมชาติท่ีเกิดกบัมนุษยทุ์ก
คน  การเกิดความขดัแยง้ไม่จ  าเป็นตอ้งมีคู่กรณีเสมอไป  สามารถเกิดข้ึนกบัตวัเราเองได ้เม่ือคนเรา
ยิ่งเก่ง ก็ยิ่งเขา้ไปวุน่วายกบัคนอ่ืน ชอบหาเร่ืองมาใส่ตวัท าให้รู้สึกอึดอดั  ไม่สบายใจ  เป็นทุกขอ์ยู่
ในใจ 
  ปราชญา   กลา้ผจญ (2540 : 229) ไดก้ล่าววา่ ความขดัแยง้ หมายถึง การท่ีทั้งสอง
ฝ่ายมีการรับรู้ ท่ีไปดว้ยกนัไม่ได ้ในเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการกระท า หรือจุดมุ่งหมาย ไม่วา่การรับรู้นั้นจะ
ถูกตอ้งหรือไม่ก็ตาม คนท่ีอยูใ่นความขดัแยง้จะมีความรู้สึกว่า  ถา้หากฝ่ายหน่ึงชนะ อีกฝ่ายหน่ึงก็
แพ ้ความขดัแยง้เป็นพฤติกรรมทางสังคมท่ีฝ่ายหน่ึงมุ่งท าร้ายอีกฝ่ายหน่ึง และในอีกแง่มุมหน่ึงนั้น
ก็มองไดว้า่การท าร้ายกนันั้น อาจจะไม่ไดส้าเหตุมาจากความขดัแยง้เสมอไป ความขดัแยง้เกิดข้ึน
เม่ือคนสองคนหรือมากกวา่นั้นในองคก์าร มีความรู้สึกท่ีไม่ดีต่อกนั เน่ืองจากทศันคติท่ีต่างกนั วิธี
คิด การท างานต่างกนั และไม่สามารถท่ีปรับความแตกต่างเหล่านั้นใหล้งรอยกนั 
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  Johnson  และ Johnson  (1875 : 136-137 อา้งถึงใน   สโรชิน  โคตรโสภา,   
2551 : 49)   กล่าววา่   ความขดัแยง้หมายถึงการท่ีกิจกรรมหน่ึงเกิดข้ึนในลกัษณะท่ีขดัแยง้ขดัขวาง
หรือรบกวนอีกกิจกรรมหน่ึง   ท าใหกิ้จกรรมท่ีถูกรบกวนเกิดการเสียหายหรือด าเนินไปไดย้ากหรือ
มีผลนอ้ยลงอยา่งใดอยา่งหน่ึง 
  ส่วนนกัวิชาการหรือนกับริหารการศึกษาของไทย   ก็ไดใ้ห้ความหมายของความ
ขดัแยง้ทั้งท่ีแตกต่างและคลา้ยกนั   เช่น    

สมยศ  นาวิการ    (2540 :772)   ให้ความหมายว่า  ความขดัแยง้  คือ  การไม่เห็น
พอ้งท่ีเกิดจากความแตกต่างระหว่างบุคคลสองคนหรือกลุ่มสองกลุ่มหรือมากกว่าภายใต้ความ
ขดัแยง้ขององคก์าร   บุคคลหรือกลุ่มอาจจะขดัขวางเป้าหมายหรืองานระหวา่งกนั 
  สร้อยตระกลู  อรรถมานะ  (2542 : 203)  ไดก้ล่าววา่  ความขดัแยง้เป็นการต่อตา้น
หรือเป็นปรปักษต่์อบุคคลหรือพลงัต่าง ๆ ซ่ึงท าใหเ้กิดความตึงเครียด  ปรากฏการณ์น้ีจะเกิดข้ึนเม่ือ
มีสองฝ่ายหรือมากกว่าสองฝ่าย  ซ่ึงเป็นไปได้ทั้ งบุคคล  องค์กร หรือประเทศ รับรู้ต่างกันใน
เป้าหมายต่าง ๆ และมีคุณค่าหลากหลายแตกต่างกนัไปภายใตเ้หตุการณ์ต่าง ๆ    
  พงษพ์นัธ์  พงษโ์สภา (2542 : 141)  กล่าววา่  ความขดัแยง้ คือ สภาพของความไม่
ราบร่ืนท่ีเกิดข้ึนภายในตวับุคคล  ระหว่างบุคคล หรือระหว่างกลุ่ม เน่ืองจากมีความตอ้งการหรือ
ผลประโยชน์ขดัแยง้กนั และไม่สามารถตดัสินหรือหาขอ้ตกลงร่วมกนัได ้
  สมคิด  บางโม (2545 : 262)  กล่าววา่  เร่ืองท่ีขดัแยง้ภายในองคก์าร  โดยยึดคู่กรณี
เป็นหลกัอาจแบ่งความขดัแยง้ได ้3 ประเภท ดงัท่ีน้ีคือ ความขดัแยง้ภายในตวับุคคล  เกิดจากความ
สับสนไม่แน่ใจในความรู้  ความสามารถของตนเองวา่จะปฏิบติัตามแผนท่ีวางไวไ้ดห้รือไม่  ท าให้
เกิดความกงัวลหรือเกิดความเครียดซ่ึงมีผลกระทบถึงงานอ่ืน ๆ ดว้ย ประเภทต่อมา คือ ความขดัแยง้
ระหวา่งตวับุคคล   เกิดจากความคิดเห็นไม่เหมือนกนั   บทบาทในการท างานต่างกนัอาจขดัแยง้ใน
ระดบัเดียวกนัหรือต่างระดบักนัก็ได ้เช่น เกิดความขดัแยง้ระหว่างหวัหน้ากบัตวัผูไ้ตบ้งัคบับญัชา 
เป็นตน้ และประเภทสุดทา้ย  คือ  ความขดัแยง้ระหว่างกลุ่ม  ได้แก่  ความขดัแยง้ระหว่างเเผนก  
ระหวา่งทีมงานหรือความขดัแยง้ระหวา่งหน่วยงานยอ่ย   ซ่ึงเกิดจากวิธีการท างานหรือเป้าหมายใน
การท างานต่างกนั แต่ทุกแผนกจะตอ้งประสานกนัหรือท างานร่วมกนัท าให้เกิดความขดัแยง้กนัได ้   
และความขดัแยง้ภายในองคก์าร   เม่ือพิจารณาถึงเน้ือหาของความขดัแยง้  อาจแบ่งเน้ือหาของความ
ขดัแยง้ไดเ้ป็น  3  ประเภท  ดงัน้ี ความขดัแยง้ในเร่ืองการปฏิบติังาน  เกิดข้ึนเพราะความตอ้งการ
เป็นอิสระในการปฏิบติังานของบุคคล หรือหน่วยงานยอ่ย  บางคนอาจท างานเร็ว บางคนท างานชา้  
ความขดัแยง้ในเร่ืองการใช้ทรัพยากรซ่ึงมกัเกิดข้ึนบ่อย ๆ ในองค์การเพราะต้องใช้ทรัพยากร
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ร่วมกนั การแย่งชิงสถานท่ี   พสัดุและงบประมาณ  และความขดัแยง้เร่ืองระบบการท างาน   เกิด
จากเป้าหมายของหน่วยงานยอ่ยแตกต่างกนั ท าใหค้วามส าคญัของหน่วยงานยอ่ยแตกต่างกนั   
  เสริมศกัด์ิ   วศิาลาภรณ์ ( 2540 : 9 - 8 )  ไดใ้หค้วามหมายของความขดัแยง้วา่ความ
ขดัแยง้กบัความเปล่ียนแปลงเป็นของคู่กนั  ผูบ้ริหารท่ีย่อมไม่ปฏิบติังานโดยการพยายามรักษา
สถานภาพเดิมแต่จะน าการเปล่ียนแปลงมาสู่องคก์ารเพื่อบรรลุเป้าหมายท่ีสูงกวา่และดีกวา่   ซ่ึงการ
เปล่ียนแปลงท าให้สมาชิกของหน่วยงานนั้นเกิดความเครียด    ความเครียดท าให้เกิดความขดัแยง้
และความขดัแยง้ไปสู่การเปล่ียนแปลง 
  พรนพ  พุกกะพนัธ์  (2542 : 129) ไดก้ล่าวว่า ความขดัแยง้ คือการด้ินรนต่อสู้เพื่อ
ความตอ้งการ ความปรารถนา ความคิด ความสนใจของบุคคลท่ีไปดว้ยกนัไม่ไดห้รือท่ีเป็นตรงกนั
ขา้ม ความขดัแยง้เกิดข้ึนเม่ือบุคคล หรือกลุ่มบุคคลตอ้งเผชิญกบัเป้าหมายท่ีไม่สามารถท าให้ทุกฝ่าย
พอใจ  
  สมยศ  นาวิการ  (2543 : 772) ไดก้ล่าวถึงความขดัแยง้วา่ ความขดัแยง้คือการไม่
เห็นพอ้งท่ีเกิดข้ึนจากความแตกต่างระหว่างบุคคลสองคนหรือกลุ่มสองกลุ่มหรือมากกวา่ ภายใต้
ความขดัแยง้ขององคก์าร บุคคลหรือกลุ่มอาจจะขดัขวางเป้าหมายหรืองานระหวา่งกนั   
  สมพร  เอ่ียมส าอางค์ (2543 : 9)  กล่าวว่าความขัดแยง้หมายถึง  สภาพการณ์
ความคิดความเช่ือของบุคคลท่ีไม่ตรงกบับุคคลอ่ืน   ซ่ึงจะแสดงพฤติกรรมออกมาในหลายลกัษณะ
ท่ีเป็นปฏิปักษ์ เช่น ไม่ให้ความร่วมมือ น่ิงเฉย หรือไม่สนใจต่อบุคคลนั้น   บางกรณีอาจถึงขั้นท า
ร้ายกนั 
  ณรงค์  กงันอ้ย (2545 : 9) ไดก้ล่าวว่า ความขดัแยง้ หมายถึง สภาพท่ีบุคคล กลุ่ม
บุคคลองค์การซ่ึงปฏิบติังานร่วมกนั   มีความคิดเห็นไม่สอดคลอ้งกนั   มีค่านิยม   เป้าหมายและ
วิธีการท่ีแตกต่างกัน ท าให้เกิดการแข่งขนักัน เกิดปะทะต่อสู้กัน เกิดการไม่สมปรารถนา ไม่
สามารถตดัสินใจหรือหาขอ้สรุปตรงร่วมกนัได ้ไม่สามารถปฏิบติังานร่วมกนัไดอ้ยา่งราบร่ืน 
  จากความหมายดงักล่าวขา้งตน้  ซ่ึงอาจจะเหมือน  ๆ  กนั  หรือแตกต่างกนับา้ง  
แต่พอไดส้รุปความหมายของความขดัแยง้ไดว้่า  ความขดัแยง้เป็นปรากฏการณ์ท่ีเกิดข้ึน หมายถึง
สภาพการณ์ท่ีบุคคลเกิดความรู้สึกไม่เขา้ใจ   ไม่พึงพอใจ   หรือคบัขอ้งใจข้ึนในการปฏิบติังานใน
องคก์าร  เน่ืองจากบุคคลมีความแตกต่างกนัในการรับรู้  ค่านิยม  ความคิด  ความเช่ือ  ความสนใจ  
ทศันคติ  ความตอ้งการวธีิการท างานท่ีแตกต่างกนั  เป้าหมายและผลประโยชน์ของบุคคลหรือกลุ่ม
บุคคล  ซึงมีผลกระทบต่อองคก์าร  ทั้งในเชิงบวกและลบ  เพราะฉะนั้นความขดัแยง้สามารถจ าแนก
ออกไดห้ลายประเภท  หลายลกัษณะไม่วา่จะเป็นความขดัแยง้ภายในบุคคล  ความขดัแยง้ระหวา่ง
บุคคลและกลุ่ม  ความขดัแยง้ระหว่างกลุ่มภายในองค์การเดียวกนั  และหรือความขดัแยง้ระหว่าง
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องค์การ  ซ่ึงความขดัแยง้ในแต่ละประเภทนั้นจะมีอิทธิพลต่อกนัและกนั  เช่น  บุคคลท่ีมีความ
ขดัแยง้ภายในอยา่งรุนแรงอาจจะมีปฏิกิริยาต่อความขดัแยง้ขององคก์ารในแนวทางท่ีท าให้เกิดผล
ร้าย   และยุง่เหยงิเพราะวา่ความกดดนั 
 

2.2  ธรรมชาติของความขัดแย้ง 

  
ความขดัแยง้เป็นปรากฏการณ์ตามธรรมชาติ    เป็นของปกติท่ีเกิดข้ึนกบับุคคล

และกลุ่มบุคคล    โดยความขดัแยง้อาจจะเกิดข้ึนไดร้ะหว่างบุคคลกบับุคคล    ระหว่างบุคคลกบั
กลุ่มหรือระหว่างกลุ่มกับกลุ่ม  ซ่ึงสาเหตุของความขดัแยง้คือ  การท่ีวตัถุประสงค์หรือความ
ตอ้งการของแต่ละฝ่ายไม่สอดคล้องกนั  หรืออาจเกิดจากการทั้งสองฝ่ายมีความตอ้งการของส่ิง
เดียวกนัแต่ของส่ิงนั้นมีอยูอ่ยา่งจ ากดั (Musa Ibn yahya. 2006 : 56) 

และได้กล่าวอีกว่ามนุษย์จะตอ้งยอมรับข้อก าหนดจากอลัลอฮฺ  และถือเป็น
ธรรมชาติท่ีฝืนไม่ได้   การยอมรับความแตกต่างในความคิดจึงเป็นวิธีการเดียวเท่านั้นท่ีจะสร้าง
ความสงบสุขแก่มนุษยช์าติ   และสร้างสันติภาพอนัปลอดภยัจากการความขดัแยง้ในทุกส่ิงทุกอยา่ง
บนโลกอนัสั้นน้ี   เพราะอลัลอฮฺสร้างมนุษยโ์ดยตอ้งมีร่างกายท่ีสมบูรณ์และตอ้งการอาหาร  ลม
หายใจ  แมแ้ต่ใหม้นุษยน์ั้นไดท้รัศธาต่ออลัลอฮฺ   ดว้ยเหตุน้ีมนุษยต์อ้งมีกฎระเบียบเพื่อร่วมกนั
อยูใ่นสังคมอยา่งมีความสุข   มนุษยทุ์กคนยอ่มมีความบกพร่องในทุกๆ ดา้น   แมว้า่ในดา้นความคิด 
ดา้นร่างกายและอีกหลาย ๆ ดา้นเลยท าให้มนุษยน์ั้นมีความคิดท่ีแตกต่างกนัไป    ดา้ยเหตุดั้งกล่าว
พระองค์อลัลอฮฺ   ตอ้งลงประทานกฎและหลกัการต่าง ๆ นั้นเพื่อให้เกิดผลดีต่อมนุษยใ์นทุก
สถานการณ์และเวลาเหมือนกบัท่ีอลัลอฮฺ   ไดบ้ญัญติัไวใ้นอลักุรอานวา่ : 

 

                  (7اآلية :  الشورى) 

 

ความวา่ : “พวกหน่ึงจะอยูใ่นสวนสวรรค ์   และอีกพวกหน่ึงจะอยูใ่นไฟท่ีลุกช่วง
โชติ”  (อซัซูรอ  : 7) 
 

จากอายะฮฺอลักุรอานโองการน้ีชดัเจนว่ามนุษยน์ั้นมีความขดัแยง้ระหว่างมนุษย์
ดว้ยกนั    ซ่ึงผูท่ี้ยอ้มรับความถูกตอ้งก็จะไดอ้ยูใ่นสวรรคข์องพระองคอ์ลัลอฮฺและผูท่ี้แตกแยกกนั
ในเร่ืองศาสนาหรือกลุ่มท่ีปฏิเสธศรัทธานั้นจะอยูใ่นนรกญะฮนันมั 
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แรก ๆ   ในการเกิดการความขดัแยง้ระหว่างมนุษยด์้วยกนันั้น  ตั้ งแต่พระองค์
อลัลอฮฺ ไดส่้งท่านนบีอาดมั  ลงมาในโลกแห่งน้ี   ยงัท่ีรู้ดว้ยกนัวา่ในประวติัศาสตร์สองคน
ลูกนบีอาดมั  นั้นมีความขดัแยง้กนัระหวา่งทั้งสองคนจนถึงปัจจุบนั    เพราะฉนั้นคนเราจะหนี
ไม่พน้จากการความขดัแยง้  ซ่ึงอลัลอฮฺ ไดต้รัสไวใ้นอลักุรอานวา่ : 

 

                                                     

                              (37ملائدة اآلية : ) ا 
 

ความวา่ “และเจา้จงอ่านให้พวกเขาฟัง  ซ่ึงข่าวคราวเก่ียวกบับุตรชายสองคนของ
อาดมัตามความเป็นจริง   ขณะท่ีทั้งสองไดก้ระท าการพลีซ่ึงส่ิงพลีอยูน่ั้น   แลว้ส่ิง
พลีนั้นก็ถูกรับจากคนหน่ึงในสองคน   และมนัมิไดถู้กรับจากอีกคนหน่ึงเขาจึงได้
กล่าววา่   แน่นอนขา้จะฆ่าเจา้” (อลั-มาอิดะฮฺ  : 27) 
 

ความหมายจากอายะฮฺท่ีว่า “และเจา้จงอ่านให้พวกเขาฟัง  ซ่ึงข่าวคราวเก่ียวกบั
บุตรชายสองคนของอาดมัตามความเป็นจริง” หมายถึงจงอ่านให้พวกวงศว์านอิสรออีลฟังเก่ียวกบั
ข่าวคราวของกอบีล และฮาบีลท่ีไดข้ดัแยง้กนั      

เพราะฉะนั้นการบริหารประเทศและการบริหารองค์กรท่ีเล็กกว่าประเทศเป็น
หน่วยยอ่ยในทอ้งถ่ินจนถึงองค์กรครอบครัวท่ีเป็นองค์กรเล็กท่ีสุด  ก็จะตอ้งใชว้ิธีการบริหารแบบ
เดียวกนั  นัน่คือตอ้งใชว้ธีิสร้างความยอมรับความเคารพนบัถือทางความคิดระหวา่งกนัและกนัโดย
ไม่ติดยดึ ในความแตกต่างซ่ึงกนัและกนั เหมือนกบัท่ีอลัลอฮฺ   ไดบ้ญัญติัไวใ้นอลักุรอานวา่ :  

 

﴿...                         .... ﴾  

 (31) احلجرات اآلية : 
 

 ความวา่... “...และเราไดบ้นัดาลใหพ้วกเจา้มีความแตกต่างกนัทางดา้นกลุ่มพนัธ์ุ
และชาติพนัธ์ุเพื่อพวกเจา้รู้จกัได.้...” (ส่วนหน่ึงจากอายะฮฺท่ี 13: อลัฮูชุรอตฺ  ) 
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  ซ่ึงความหมายจากอายะฮฺอลักุรอานโองการน้ีมิไดห้มายความเพียงผิวเผินแค่การ
ตีความในทางสังคมท่ีมองไปพบความหลากหลายทางสังคมทางด้านอาชีพดา้นการแต่งกายดา้น
วฒันธรรมทัว่ไปเหมือนกบัดอกไมห้ลายสีท่ีช่วยแต่งเติมโลกให้มีสีสันท่ีงดงามเพียงดา้นเดียว  แต่
ตอ้งหมายความถึงความแตกต่างทางความคิดจากพื้นฐานของคนกลุ่มต่างๆท่ีมาจากกลุ่มพนัธ์ุหรือ
ชาติพนัธ์ุอนัหลากหลายเป็นเบ้ืองตน้ดว้ย  ตอ้งยอมรับวา่ความแตกต่างพื้นฐานทางความคิดน้ีแหละ
ท่ีน าไปสู่ความแตกต่างทางสังคมซ่ึงอลักุรอานไดบ้ญัญติัไวอ้ย่างชดัเจนว่า “เป็นความแตกต่างท่ี
ตอ้งท าความรู้จกัซ่ึงกนัและกนั” 

      Abdullah Muhamad Ibn Nasr Ilmarazi. (1985 : 16)   ไดก้ล่าววา่  การเกิดความ
ขดัแยง้ของนกัปราชญ์ ดว้ยการขดัแยง้กนัในหลาย ๆ เร่ืองนั้นระหว่างนกัปราชญ์กนัเอง  ทุกคน
ขดัแยง้กนัพร้อมกบัยกหลกัฐานท่ีดี ไม่มีใครท่ีเขา้ขา้งตวัเองหรือกบัฝ่ายใดฝ่ายหน่ึง  เช่นเด่ียวกบั  
Hamid, saleh Ibn Abdullah. (1991 : 7 )  การเกิดความขดัแยง้บนโลกน้ีเป็นส่ิงท่ีอลัลอฮฺ   
ก าหนดมาตั้งแต่แรก  โดยการสร้างมนุษย์นั้นจากการท่ีแตกต่างกันทางด้านสีผิว รูปร่าง นิสัย 
ความรู้ และความคิดท่ีแตกต่างกนั  การขดัแยง้กนัในความคิดและความเห็น รวมทั้งความแตกต่าง
ในทศันะ เป็นสัจธรรมดั้งเดิมท่ีอลัลอฮฺทรงก าหนดมาพร้อมกบัความเป็นมนุษยด์ังท่ีกล่าวใน         
อลักุรอานวา่  
 

﴿                     ﴾ : (331)ىود 
 

 ความวา่ “ และหากพวกเจา้ของเจา้ทรงประสงคแ์น่นอน  พระองคจ์ะทรงท าใหป้วง
มนุษยเ์ป็นประชาชาติเดียวกนั  แต่พวกเขาก็ยงัคงแตกแยกกนั ” (ฮูด : 118) 
 

ความขดัแยง้เป็นปรากฏการณ์ตามธรรมชาติ  เป็นของปกติท่ีเกิดข้ึนในสังคม   
ความขดัแยง้เป็นส่ิงท่ีไม่มีใครปรารถนา   แต่เป็นส่ิงท่ีหลีกเล่ียงไม่ได ้  ตราบใดท่ีมนุษยย์งัมีชีวิตอยู่
และอยู่ร่วมกนักบัคนอ่ืนในสังคม   แต่ละวนัเราจะพบกบัความขดัแยง้หลาย ๆ อย่างตั้งแต่ความ
ขดัแยง้ในตวัเราเอง   ความขดัแยง้ภายในบุคคล   ระหว่างบุคคล   ระหว่างกลุ่ม   ความขดัแยง้
ภายในองคก์ารและระหวา่งองคก์าร   แต่เดิมมีความเช่ือวา่ความขดัแยง้เป็นส่ิงเลว   จึงควรหลีกเล่ียง
หรือขจดัให้หมดไป   ต่อมาเช่ือว่าความขดัแยง้เกิดตามธรรมชาติในทุกกลุ่มและทุกองคก์าร   เป็น
ส่ิงท่ีหลีกเล่ียงไม่ได้   ความขดัแยง้ไม่จ  าเป็นตอ้งเลวร้ายเสมอไป   อาจเป็นประโยชน์โดยช่วย
ส่งเสริมการปฏิบติังานของกลุ่มก็ได้  อย่างไรก็ตามความขดัแยง้เป็นส่ิงท่ีไม่อาจหลีกเล่ียงได ้ 
ข้อเท็จจริงดังกล่าวน้ีไม่จ  าเป็นต้องได้รับการกล่าวย  ้าเตือน  เน่ืองจากความขัดแยง้เป็นส่ิงท่ีมี
ประโยชน ์
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Hamid, saleh Ibn Abdullah. (1991 : 7) ไดบ้อกถึงค าของความแตกต่างหรือ
ขดัแยง้กนันั้น หมายถึง ความคิดท่ีไม่ตรงกนั   บางอยา่งคิดถูกและบางอยา่งคิดผิด   ต่อเม่ือความคิด
ท่ีไม่ตรงกนัก็เลยท าให้เกิดความขดัแยง้ระหว่างกนั   เพราะการเกิดความคิดท่ีแตกต่างกนัเป็น
ธรรมชาติของอลัลอฮฺ ท่ีสร้างมนุษยข้ึ์นมาอยู่ในโลกใบน้ี   มีหลากหลายผิวสีและพฤติกรรมท่ี
แตกต่างกนัดา้นความรู้ความคิดและรูปร่างหนา้ตาดงัท่ีอลัลอฮฺ ไดต้รัสในอลักุรอานวา่ 

 

﴿                            

        .  …. ﴾  ( 331-331:ىود اآلية)  
 

ความวา่ “และหากพวกเจา้ของเจา้ทรงประสงคแ์น่นอน   พระองคจ์ะทรงท าให้ปวง
มนุษยเ์ป็นประชาชาติเดียวกัน   แต่พวกเขาก็ยงัคงแตกแยกกนั   เวน้แต่ผูท่ี้พระ
เจา้ของเจา้ทรงมีเมตตาและเช่นนั้นแหละพระองคท์รงบงัเกิดพวกเขา....”  
(ส่วนหน่ึงจากอายะฮฺท่ี 118-119 : ฮูด) 

 

  จากความหมายของอายะฮฺดงักล่างนั้น  หมายถึง  พระองค์อลัลอฮฺ จะทรงท า
ให้ปวงมนุษยท์ั้งหมดเป็นมุอฺมิน  อยูใ่นแนวทางของอิสลาม   แต่พระองคไ์ม่ทรงท าเช่นนั้นเพราะ
ดว้ยฮิกมะฮฺของพระองค ์ คือ มนุษยน์ั้นยงัคงแตกแยกออกเป็นศาสนาต่าง ๆ และลทัธิมากมาย   เช่น  
ยะฮูดี  นศัรอนี  และมะญูซี  เป็นตน้   เวน้แต่บุคคลท่ีอลัลอฮฺ ทรงฮิดายะฮฺให้ดว้ยความโปรด
ปรานของพระองค์   คือผูท่ี้ยึดมัน่อยู่ในสัจธรรม โดยสรุปแลว้ความหมายของความแตกแยกนั้น
หมายถึง   การแตกแยกดา้นศาสนา  จริยธรรมและการกระท าหรือพฤติกรรม 

  แต่อลัลอฮฺจะช้ีทางเช่นท่ีไดต้รัสในอลักุรอานอีกอายะฮฺหน่ึงวา่  
 

                     ...    ( 331:اآلية البقرة) 
 

ความว่า “แล้วอลัลอฮฺ ก็ทรงแนะน าแก่บรรดาผูศ้รัทธา   ซ่ึงความจริงท่ีพวกเขา
ขดัแยง้กนัดว้ยอนุมติัของพระองค”์ (ส่วนหน่ึงจากอายะฮฺท่ี 213: อลั-บะเกระเราะฮฺ) 

 

  จากอายะฮฺขา้งตน้ได้แสดงให้เห็นว่าพระองค์อลัลอฮฺ ได้ช้ีทางท่ีถูกตอ้งกับ
บรรดาผูท่ี้ศรัทธาต่อพระองค ์  ดว้ยอลัลอฮฺไดอ้นุมติัให้ท่านนบี   น าความจริงมาประกาศต่อพวกท่ี
ขดัแยง้กนั 
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  Alwani, Taha Jabir. (1991 : 102) ไดก้ล่าวไวว้า่ อิสลามจะปฏิบติัต่อผูค้นบน
พื้นฐานของความเป็นมนุษย ์ซ่ึงมีปัจจยัหลายอยา่งท่ีต่างกนัซ่ึงสอดคลอ้งกบัธรรมชาติท่ีอลัลอฮฺ
ทรงสร้างพวกเรา ความจริงอยา่งหน่ึงคือ ความแตกต่างทางความคิดท่ีเกิดข้ึนกบับรรดาเศาะหาบะฮฺ
นั้นมาไดเ้กิดจากความศรัทธาท่ีอ่อนแอ ตั้งแต่ตลอดช่วงชีวิตของท่านศาสดา ท่านจะเป็นศูนย์
รวมของกฎชะรีอะฮฺ เราจะประจกัษพ์ยานวา่ความขดัแยง้ท่ีเกิดข้ึนกบัเศาะหาบะฮฺจะเกิดข้ึนเพียงชัว่
เวลา และความขดัแยง้เหล่านั้นจะยติุเม่ือความขดัแยง้ดงักล่าวมาถึงท่านศาสดา  

  โดยธรรมชาติแลว้สาเหตุของความคิดเห็นท่ีแตกต่างกนันั้นจะแตกต่างกนัไปตาม
กาลสมยัแมว้า่ปัญหาของสมยัหน่ึงจะถ่ายทอดไปยงัอีกสมยัหน่ึงก็ตาม ทุกวนัน้ีสาเหตุท่ีส าคญัท่ีสุด
ของความคิดเห็นท่ีต่างกนัคือความหาวชิาต่ออลัอิสลาม  หรือขาดความรู้เก่ียวกบัอิสลามท่ีเพียงพอ 
  ในปัจจุบนั   ความเช่ือว่าความขดัแยง้เป็นส่วนหน่ึงของชีวิต   ในองคก์าร  ความ
ขดัแยง้ไม่ใช่ดีหรือเลวทั้งหมด   เม่ือไม่สามารถจะหลีกหนีความขดัแยง้ได ้  จึงควรรู้จกัและเขา้
ใจความขดัแยง้แปรสภาพความขดัแยง้ให้เป็นประโยชน์    ความขดัแยง้เป็นส่ิงท่ีผูบ้ริหารต้อง
เผชิญหนา้อยูทุ่กวนั    Alwani, Taha Jabir.  (1991 : 150-151)   และมีผลการวจิยัของ   โทมสัและ 
ชมิดท ์ ( เสริมศกัด์ิ   วิศาลาภรณ์. 2534 : 9  อา้งอิงมา  จาก  Thomas  and  Schmidt. 1976  :  315 
– 318  )   ท่ียืนยนัวา่ผูบ้ริหาร   ตอ้งใชเ้วลามาก   ในการจกัการความขดัแยง้ในหน่วยงาน   การ
บริหารความขัดแย้งเป็นภารกิจท่ียากท่ีสุดอย่างหน่ึงของผู ้บริหาร   ซ่ึงผู ้บริหารจ าเป็นต้อง
ด าเนินการใหอ้งคก์ารสามารถบรรลุวตัถุประสงคท่ี์ตั้งไวโ้ดยไม่สามารถจะเลือกไดว้า่จะตอ้งท างาน
กบัใครก็ตาม   ไม่ว่าจะท างานกบัคนท่ีตนเองชอบ  หรือไม่ชอบ   ในโลกแห่งความเป็นจริงนั้น   
หากผูบ้ริหารสามารถเขา้กบัเพื่อนร่วมงานและผูใ้ตบ้งัคบับญัชาหรือบุคคลอ่ืน ๆ ไดเ้ป็นอยา่งดีแลว้   
ยอ่มมัน่ใจไดว้า่งานท่ีท าจะประสบความส าเร็จ  
  สรุปได้ว่า   ความขัดแยง้เป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติท่ีเกิดข้ึนในสังคมความ
ขดัแยง้เป็นส่ิงท่ีหลีกเล่ียงไม่ได ้  ดงันั้นผูบ้ริหารองค์การจ าเป็นตอ้งรู้จกั เขา้ใจ และพร้อมท่ีตอ้ง
เผชิญ และตอ้งเรียนรู้วิธีการบริหารจดัการกบัความขดัแยง้และแปรเปล่ียนพลงัของความขดัแยง้ท่ี
เกิดข้ึนในองคก์ารใหก้ลบักลายเป็นประโยชน์กบัองคก์ารใหไ้ด ้
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1.3  แนวคิดและทฤษฏีที่เกีย่วข้องกบัความขัดแย้ง 

   
  อิสลาม หมายถึง การยอมจ านนโดยส้ินเชิงต่ออลัลอฮฺ  ผูท้รงสร้างมนุษยแ์ละ
จกัรวาล อิสลามถือวา่ชีวติของมนุษยน์ั้นประกอบไปดว้ยองคป์ระกอบสองส่วน คือ ส่วนท่ีเป็นวตัถุ
และจิตวิญญาณ   ซ่ึงทั้งสององค์ประกอบด ารงอยู่ดว้ยกนัในชีวิตมนุษยอ์ย่างมีดุลยภาพ อิสลาม
ครอบคลุมพฤติกรรมของมนุษยใ์นทุก  ๆ  ดา้นทั้งเร่ืองพฤติกรรมส่วนตวัหรือพฤติกรรมส่วนรวม
หล่อหลอมชีวิตส่วนบุคคลและระเบียบแห่งสังคมให้อยู่ในรูปแบบท่ีสมบูรณ์อย่างเท่าเทียมกัน  
อลัลอฮฺไดป้ระทานเจตจ านงอิสระ   (Free  Will)  ใหก้บัมนุษยใ์นการเลือกเฟ้นและใชท้รัพยากร 
ต่าง ๆ ในโลกตามความตอ้งการของมนุษยซ่ึ์งมนุษยมี์เสรีภาพในการเลือกท่ีจะด าเนินชีวิตตาม
วถีิทางของอลัลอฮฺหรือไม่  มนุษยไ์ดก้ระท าส่ิงใดก็ตามดว้ยความสมคัรใจมิใช่ดว้ยการบงัคบั และผู ้
ท่ีเห็นว่าความจริงท่ีคมัภีร์ อลักุรอานและท่านศาสดากล่าวไวเ้ป็นความจริงก็เป็นหน้าท่ีของเขาท่ี
จะตอ้งก้าวออกมายอมจ านนต่อเจตจ านงอิสระของพระเจา้และด้วยการยอมจ านนน้ีเรียกกนัว่า 
“อิสลาม” ส่วนผูท่ี้มอบเจตจ านงอิสระของตนเองให้แก่พระผูเ้ป็นเจ้าและด าเนินชีวิตไปตาม       
พระบญัชาของพระองคก์็ไดช่ื้อวา่เป็น “มุสลิม”  (มูฮมัหมดัรอฟีอี   มูซอ. 2549 : 2:3:9)   

แนวคิดของความขดัแยง้   ไดมี้การศึกษามานานแลว้   และต่างก็ยอมรับวา่   ความ
ขดัแยง้เป็นส่ิงท่ีเกิดข้ึนตามธรรมชาติ   นักการศึกษาท่ีสนใจในเร่ืองความขดัแยง้ได้ให้แนวคิด
เก่ียวกบัความขดัแยง้ไวห้ลายท่าน  และนกัทฤษฎีสมยัต่าง ๆ ต่างพากนัสนใจและให้ความส าคญัใน
แง่มุมต่าง  ๆ  กนัคือสมยัโบราณถือวา่ความขดัแยง้เป็นส่ิงท่ีเลวร้าย    มีคนก่อให้เกิดข้ึน  และควร
จะหลีกเล่ียง   ส่วนสมยัพฤติกรรมศาสตร์   ถือว่าความขดัแยง้เป็นธรรมชาติเกิดข้ึนจากความ
สลบัซับซ้อนขององค์การเองและความขดัแยง้   มีประโยชน์   ส่วนสมยัปฏิกิริยาสัมพนัธ์ถือว่า  
ความขดัแยง้เป็นส่ิงดีและจ าเป็นควรจะกระตุน้ให้เกิดข้ึน   องค์การจึงจะมีความกา้วหน้าและการ
บริหารงานในองคก์ารโดยทัว่ ๆ ไป   ผูจ้ดัการตอ้งมีส่วนรับผดิชอบโดยเฉพาะผูบ้ริหารระดบัสูง  
  ดงันั้นแนวคิดทางการบริหารเชิงอิสลามจึงเนน้เร่ืองการตรวจสอบในขั้นตอนของ
ขอ้มูลยอ้นกลบัระหวา่งการปฏิบติังานกบัพนัธ์กิจวตัถุประสงค ์และเป้าหมายของมุสลิม  อยา่งไรก็
ตาม  อิสลามกลบัปฏิเสธแนวคิด  เพราะความเช่ือในเร่ืองความไม่พ่ายแพถื้อเป็นความหยิ่งยโส  ซ่ึง
ไม่เพียงจะน าไปสู่หายนะในโลกปัจจุบนัแลว้   ยงัส่งผลถึงโลกหนา้อีกดว้ย  นอกจากน้ีความรู้สึก
ในลกัษณะดงักล่าวน้ีเป็นอุปสรรคต่อการเรียนรู้  การปรับปรุง  ตลอดจนการรับฟังความคิดของ
ผูอ่ื้น  อลัลอฮฺ   ไดบ้อกใหพ้วกเราทราบวา่  พวกเรามีความรู้ท่ีจ  ากดัดงัท่ีอลักุรอานไดต้รัสไวว้า่ 
 

﴿...             ﴾  : (11)اإلسراء اآلية 
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ความวา่ “ ...พวกท่านจะไม่ไดรั้บความรู้ใด ๆ เวน้แต่เพียงเล็กนอ้ยเท่านั้น”  
(ส่วนหน่ึงจากอายะฮฺท่ี 85 :  อลัอิสรอฮฺ)  

 

  ค าสอนอิสลามเรียกร้องให้เราแสวงหาความรู้และเพิ่มพูนประสบการณ์  ดงัท่ี
ท่านนบีมูฮมัมดั  ไดก้ล่าวไวว้า่ 
 

 1)) طََلُب اْلِعْلِم َفرِْيَضٌة َعلى ُكلِّ ُمْسِلٍم (( 
 

 ความวา่ “ การแสวงหาความรู้เป็นส่ิงจ าเป็นส าหรับมุสลิม” 
         

นอกจากน้ีอลัลอฮฺ   ไดต้รัสไวว้า่ 
 

﴿          ﴾ : (331) طو اآلية 
 

 ความวา่ “จงกล่าวเถิด ขา้แต่พระเจา้ของขา้พระองค ์ขอพระองคท์รงโปรดเพิ่มพูน
ความรู้แกข้า้พระองค”์ (ฎอฮา : 114) 

 

แนวคิดเก่ียวกบัความหยิ่งทะนงขดัแยง้กบัแนวคิดของท่านอบูบกัร คอลีฟะฮฺท่าน
แรกในอิสลาม ผูซ่ึ้งไดก้ล่าวสุนทรพจน์ในวนัรับต าแหน่งวา่ 

ฉนัไดรั้บแต่งตั้งให้มีอ านาจเหนือพวกท่านทั้งหลาย  แต่ฉนัไม่ใช่ผูท่ี้ดีท่ีสุดในหมู่
พวกท่าน  หากฉนักระท าในส่ิงท่ีดีจงช่วยเหลือฉนั  แต่ถา้หากฉนักระท าในส่ิงท่ีไม่ดีหรือส่ิงท่ีผิด  ก็
จงกล่าวตกัเตือนและแกไ้ขฉนั 

Atyah Muhamad Salim. (1991 : 85-92)  ไดใ้ห้ความคิดเก่ียวกบัความขดัแยง้
ในทางฟิกฮฺไม่ใช่เหตุท่ีตอ้งท าให้มีการทะเลาะและสร้างศตัรูระหว่างมุสลิมดว้ยกนั ความเห็นท่ี
แตกต่างกนัไม่ใช่ส่ิงท่ีผิด   แต่เป็นการเปิดกวา้งทางดา้นวิชาการ   และการคน้หาขอ้เท็จจริง ดงันั้น
แต่ละฝ่ายจึงควรมีมารยาท   และให้ความเคารพความเห็นของอีกฝ่าย  โดยไม่ถือวา่ส่ิงท่ีตนเห็นนั้น
เป็นบญัญติัของอลัลอฮฺท่ีถูกตอ้งและ  ไม่ผิดอีกแลว้ ตวัอย่างของการให้เกียรติระหว่างสองฝ่ายท่ี
ขดัแยง้กนันั้นมีใหเ้ห็นอยา่งชดัเจนในสมยัเศาะหาบะฮฺและอุละมาอรุ่์นก่อน  
  ในปัจจุบนัน้ี    ไม่ว่าในองค์การหรือในสังคมทัว่  ๆ  ไป  ทั้งในต่างประเทศและ
ในบา้นเราเองก็ดี   นบัวา่ความขดัแยง้จะทวคีวามรุนแรง    เราจะพบเสมอจากทีวี  ภาพข่าวรอบโลก

และหนังสือพิมพ์ประจ าวนัว่า   โลกน้ีเต็มไปด้วยความขดัแยง้   ซ่ึงอาจจะเป็น “ความขดัแยง้
                                                 
1
  รายงานโดย  อิบนุมาญะฮฺ 
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ระหวา่งผูป้กครองกบัผูถู้กปกครอง   ระหว่างบุตร   ธิดากบับิดา มารดา นายจา้งกบัลูกจา้ง   ความ
ขดัแยง้ดั้งกล่าวอาจเกิดจากความตอ้งการอ านาจ   ระหว่างความร ่ ารวยของอีกฝ่ายหน่ึงท่ีมีอ านาจ
ตดัสินใจ   และอีกฝ่ายหน่ึงเป็นผูต้อ้งการท่ีเก่ียวกบัเศรษฐกิจ   สังคมจิตวิทยาและส่ิงทั้งหลาย   ยอ่ม
มีความขดัแยง้กนัเสมอ    

Abdulkarim Shaidan. (1996 : 107)  ไดใ้ห้ความคิดของการเกิดพวกหรือท่ีเรียก
กนัวา่มซัฮบัต่าง ๆ นั้น   เป็นผลพวงของความเห็นท่ีแตกต่างในการอิจติฮาดหรือการวินิจฉยั เท่านั้น 
เป็นส่ิงท่ีบ่งบอกถึงการมีชีวิตชีวาของฟิกฮฺและการไม่หยุดน่ิงของบรรดาอุละมาอฺในการคน้หา
ความรู้และขอ้เท็จจริงในศาสนา    ดว้ยการใชส้ติปัญญาและความรู้ของพวกเขา  เพื่อให้สามารถ
เผยแพร่แก่ผูค้นทัว่ไป  และเอามาใชใ้นชีวติประจ าวนัได ้ 

Alwani, Taha Jabir. (1995 : 87-88)  ไดก้ล่าววา่ส่วนการแพร่หลายมซัฮบัต่าง ๆ 
โดยเฉพาะมซัฮบัทั้งส่ีนั้นเป็นเพราะการท่ีอิหม่ามทั้งส่ีมีลูกศิษยท่ี์ช่วยเผยแพร่จนขยายกวา้งและมี
ช่ือเสียง   รวมทั้งมีการบนัทึกกฏเกณฑแ์ละบทวนิิจฉยัต่างๆ จนเป็นต าราข้ึนมา   อนัท่ีจริงความเห็น
ต่าง ๆ ในทางฟิกฮฺมิไดมี้เพียงแค่ส่ีมซัฮบัเท่านั้น    แต่ดว้ยเหตุดงักล่าวขา้งตน้ท าให้ช่ือเสียงของ
แนวความคิดของมซัฮบัทั้งส่ีเป็นท่ีรู้จกักนัและถูกใชก้นัอยา่งแพร่หลายท่ีสุด   แนวคิดของอุละมาอ์
ท่านอ่ืนๆ ท่ีเคยมีในอดีตมีมากกวา่ส่ีมซัฮบัของอิหม่ามทั้งส่ีอีก  เช่น หะสัน อลั-บศัรีย ์(เสียชีวิต ฮ.ศ. 
110) อลั-เอาซาอีย ์(เสียชีวิต ฮ.ศ. 157) ซุฟยาน อษั-เษารีย ์(เสียชีวิต ฮ.ศ. 160) อลั-ลยัษฺ อิบนฺ สะอดั 
(เสียชีวิต ฮ.ศ. 157) ซุฟยาน อิบนฺ อุยยันะฮฺ (เสียชีวิต ฮ.ศ. 198) อิบนุ หซัมฺ อซฺั-ษอฮิรีย ์(เสียชีวิต ฮ.
ศ. 270) อิสหาก อิบนฺ รอฮูยะฮฺ (เสียชีวติ ฮ.ศ. 238) อบู เษารฺ (เสียชีวติ ฮ.ศ. 240) เป็นตน้  

Abdulkarim Shaidan.  (1996 : 122-124)   ไดก้ล่าวไวว้า่  ดั้งเดิมในทางฟิกฮฺนั้น 
ผูศึ้กษาฟิกฮฺตอ้งอิจติฮาดด้วยตวัเองก่อน ด้วยการถือหลกัฐานจาก อลั-กุรฺอาน อลั-หะดีษฺ และ
กฏเกณฑต่์างๆ ท่ีจะท าใหก้ารอิจติฮาดของเขานั้นใชไ้ด ้  ซ่ึงอาจจะพอ้งกบัความเห็นของคนรุ่นก่อน
หนา้  หรืออาจจะขดัแยง้กนัก็ได ้ ในทั้งสองกรณีเขาจะไดรั้บผลบุญ ถา้การอิจติฮาดของเขาถูกตอ้ง
เขาจะไดรั้บสองผลบุญ และถา้ผิดเขาจะไดรั้บหน่ึงผลบุญ อย่างไรก็ตามในสมยัหลงัน้ี   ความ
อุตสาหะในการหาความรู้ของคนส่วนมากนั้นดูลดลง   อีกทั้งยงัมีต าราต่างๆ ท่ีเป็นแหล่งอา้งอิง
มากมาย และการไม่มีความพร้อมในการอิจติฮาดจึงท าให้มีการตกัลีด/การตามผูอ่ื้น มากกวา่การอิจ
ติฮาดเอง ทั้งๆ ท่ีความพยายามในการศึกษาหลกัฐาน  และความอุตสาหะเพื่อให้ไดม้าซ่ึงขอ้เท็จจริง
ดว้ยตวัเองนั้น    เป็นส่ิงท่ีคนรุ่นสะลฟัฺเองให้การสนบัสนุนอยา่งเต็มท่ี    นอกจากน้ีอุละมาอบ์าง
ท่านก็มีความเห็นวา่   ควรตอ้งเปิดโอกาสการอิจติฮาด    เพื่อป้องกนัการอา้งอิจติฮาดของคนท่ีไม่มี
ความพร้อมในเร่ืองน้ี 
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Alwani, Taha Jabir. (1995 : 150-152)  ไดใ้ห้ความคิดเก่ียวกบัความขดัแยง้
สามารถแบ่งเป็น 2 กลุ่มใหญ่ ๆ คือ แนวคิดเดิมและแนวคิดสมยัใหม่หรือแนวคิดสมยัปัจจุบนั
นั้นเองเช่นเดียวกนักบั  จรรยาเส่ียงเทียนชยั. (2544 : 16, อา้งอิงถึงใน  Neghlingale. 1974) ซ่ึงได้
กล่าวถึงแนวคิดความขดัแยง้ไวด้งัน้ีคือ  

1.  แนวความคิดแบบเก่า เป็นแนวความคิดท่ีสอนให้มนุษยมี์ค่านิยม ท่ีหลีกหนี
ความขดัแยง้ท าให้มนุษยก์ลวัความขดัแยง้ กลัวการไม่เห็นด้วย และกลวัการเป็นปรปักษ์ความ
ขดัแยง้จึงเป็นส่ิงท่ีตอ้งก าจดัออกไป หรือพยายามหลีกเล่ียงใหห่้างไหล    
                            2.  แนวคิดแบบใหม่ แนวความคิดน้ีเช่ือวา่ความขดัแยง้ท่ีจะตอ้งเกิด หนีไม่พน้
และบางคร้ังก็เป็นท่ีตอ้งการ จึงควรมีการกระตุน้และควบคุมใหอ้ยูใ่นขอบเขตท่ีจ ากดั 

พรนพ  พุกกะพนัธ์ (2542 : 131) ไดก้ล่าวถึง การศึกษาพฤติกรรมเก่ียวกบัความ
ขดัแยง้ในเชิงจิตวทิยา  โดยไดจ้  าแนกแนวความคิดเป็น 3 กลุ่ม ซ่ึงแตกต่างกนัดงัน้ี 

1.   แนวคิดสมยัดั้งเดิม (Traditional View) 

มุมมองสมยัดงัเดิม  สันนิษฐานวา่ความขดัแยง้เป็นส่ิงไม่ดี และมีผลกระทบดา้น
ลบต่อองคก์รอยูเ่สมอ ความขดัแยง้จะกลายเป็นค าท่ีมีความหมายเหมือนกบัความรุนแรง การท าลาย
และการไร้เหตุผล เน่ืองจากความขดัแยง้ท าให้เสียหาย ผูบ้ริหารจะตอ้งมีความรับผิดชอบท่ีจะตอ้ง
ก าจดัความขดัแยง้ขององคก์ร  

  2.   แนวคิดดา้นมนุษยส์ัมพนัธ์ (Human Relations View) 

แนวคิดน้ียืนยนัว่า ความขดัแยง้อาจจะเกิดข้ึนตามธรรมชาติและหลีกเล่ียงไม่ได้
ภายในทุกองคก์ร มุมมองดา้นมนุษยส์ัมพนัธ์จะสนบัสนุนการยอมรับความขดัแยง้โดยให้ความเห็น
ว่าเหตุผลของการมีความขัดแยง้เน่ืองจากไม่สามารถหลีกเล่ียงได้ และความขัดแยง้อาจจะมี
ประโยชน์ต่อองค์กรได้บ้างในบางเวลา มุมมองด้านมนุษย์สัมพนัธ์ได้ครอบงามความคิดของ
นกัวชิาการ เก่ียวกบัความขดัแยง้ตั้งแต่ปลายปี พ.ศ.2483 จนถึงปี พ.ศ. 2513 

3.   แนวคิดสมยัใหม่ (Contemporary View) 

มุมมองท่ีเป็นแนวความคิดสมัยใหม่ สนับสนุนความขัดแยง้บนรากฐานท่ีว่า
องค์กร ท่ีมีความสามคัคี ความสงบสุข ความเงียบสงบและมีความร่วมมือ หากไม่ยอมรับปัญหาท่ี
เกิดข้ึนจากความขดัแยง้ การให้ความร่วมมือแก่องค์กร จะกลายเป็นความเฉ่ือยขา อยู่เฉย และไม่
ตอบสนองต่อความต้องการ เพื่อการเปล่ียนแปลง และการคิดค้นใหม่ ๆ ดังนั้ นแนวความคิด
สมยัใหม่จึงสนบัสนุนให้ผูบ้ริหาร รักษาระดบัความขดัแยง้ภายในองค์กร ให้อยู่ในระดบัต ่าท่ีสุด
เพียงพอต่อการสรางสรรคอ์งคก์รใหเ้จริญเติบโต  
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จากแนวคิดเก่ียวกบัความขดัแยง้ไดพ้ฒันาจากอดีตจนถึงปัจจุบนั   ได้ถือว่าเป็น
แบบฉบบัดงัท่ี  เสริมศกัด์ิ  พงษพ์านิช  (2544  15-17)  ไดเ้สนอแนวคิดเก่ียวกบัปัจจยัแห่งการเกิด
ความขดัแยง้ไวว้า่  สาเหตุแห่งความขดัแยง้และน ามาซ่ึงการชุมนุมเรียกร้อง มี 5 ประการ คือ เกิด
จากการไดรั้บขอ้มูลท่ีไม่ตรงกนั  เกิดจากการแย่งชิงผลประโยชน์  โครงสร้างท่ีไม่เป็นธรรม  ไม่
เสมอภาคกนัเกิดจากความสัมพนัธ์ทีบุคคลท่ีเขา้กนัไม่ไดเ้กิดจากค่านิยม  โลกทศัน์  ความเช่ือท่ี
แตกต่างกนั 

สร้อยตระกูล   อรรถมานะ  (2541 : 228) ได้ให้แนวคิดว่า   ความขัดแยง้เป็น
กระบวนการความพยายามของบุคคลหน่ึง   หรือกลุ่มบุคคลหน่ึงกระท าการอยา่งตั้งใจเพื่อขดัขวาง
ความพยายามของอีกบุคคลหน่ึงหรือกลุ่มหน่ึง   ซ่ึงยงัผลให้บุคคลหรือกลุ่มดงักล่าวเกิดความคบั
ขอ้งใจและมีความตึงเครียดในการท่ีจะบรรลุเป้าหมายหรือผลประโยชน์ของเขา 

ตามแนวคิดน้ีเช่ือวา่ความขดัแยง้ไม่ใช่ดีทั้งหมดหรือเลวทั้งหมด  ความขดัแยง้จะดี
หรือเลวข้ึนอยู่กบัแบบของความขดัแยง้  จ  าเป็นจะตอ้งแยกความขดัแยง้ท่ีเป็นประโยชน์ออกจาก
ความขดัแยง้ท่ีไม่เป็นประโยชน์  ความขดัแยง้ท่ีสนบัสนุนเป้าหมายของกลุ่มและช่วยพฒันาการ
ท างานของบุคคล  เป็นความขดัแยง้ท่ีมีประโยชน์และเป็นความสร้างสรรค์แบบหน่ึงของความ
ขดัแยง้  ความขดัแยง้ท่ีไปลด  สกดักั้น  หรือขดัขวางการท างานของกลุ่ม  ก็เป็นความขดัแยง้ท่ีไม่
เป็นประโยชน์และเป็นการท าลายแบบหน่ึงของความขดัแยง้  ความขดัแยง้ท่ีเป็นประโยชน์ส าหรับ
กลุ่มหน่ึงไม่จ  าเป็นตอ้งเป็นความขดัแยง้ท่ีเป็นประโยชน์ของอีกกลุ่มหน่ึง  ความขดัแยง้จะเป็น
ประโยชน์หรือไม่  ข้ึนกบัวา่จะช่วยส่งเสริมและสนบัสนุนใหก้ลุ่มบรรลุเป้าหมาย  

ได้สรุปว่าแนวคิดเก่ียวกับความขัดแย้งสามารถแบ่งเป็น  2 กลุ่มใหญ่ ๆ 
เช่นเดียวกนั แนวคิดดงัเดิมและแนวคิดปัจจุบนั     เม่ือพิจารณาแนวคิดเก่ียวกบัความขดัแยง้  จึงพอ
สรุปไดค้วามวา่  ความขดัแยง้เป็นเร่ืองของความไม่เห็นพอ้งตอ้งกนัในเร่ืองของความคิด  ความเช่ือ  
ทศันคติ  ความตอ้งการ  เป้าหมายและผลประโยชน์ของกลุ่มหรือของกลุ่มบุคคล  ซ่ึงมีผลกระทบ
ต่อองค์การทั้ งเชิงบวกและลบ  ผู ้บริหารต้องยอมรับและเข้าใจธรรมชาติของความขัดแย้ง     
พยายามใช้ทกัษะเชิงบริหารจดัการความขดัแยง้ให้เป็นประโยชน์ต่อองค์การ   เพื่อท่ีจะสามารถ
บริหารองคก์ารใหบ้รรลุวตัถุประสงคไ์ด ้  ในความขดัแยง้ภายในโรงเรียนยอ่มมีทั้งผลดีและผลเสีย
ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัวธีิการท่ีผูบ้ริหารจะเลือกน าผลในดา้นใดไปใชเ้พื่อใหเ้กิดประสิทธิภาพในการท างาน
ในโรงเรียนได ้  
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2) การบริหารความขัดแย้ง 

 
2.1  ประเภทของความขัดแย้ง 

 
  นกัวิชาการอิสลาม  ไดแ้บ่งประเภทของความขดัแยง้ในองค์การตามนยัท่ีตนเอง
ให้ความสนใจเป็นพิเศษ    ทั้งน้ี   ข้ึนอยูก่บัเกณฑ์ท่ีท่านเหล่านั้นจะน าไปใชป้ระกอบการพิจารณา
ในการจดัระบบแห่งการน าเสนอ   ผูเ้ขียนเห็นว่าทุกทศันะของการน าเสนอ   ต่างก็ให้แง่มุมของ
การศึกษา  และเป็นประโยชน์ต่อการวเิคราะห์  และทศันะของการจ ากดัประเภท    ความขดัแยง้เป็น
ธรรมชาติท่ีเกิดข้ึนได้เสมอ   อย่างไรก็ตามความขดัแยง้เป็นส่ิงท่ีไม่อาจหลีกเล่ียงได ้ ขอ้เท็จจริง
ดงักล่าวน้ีไม่จ  าเป็นตอ้งไดรั้บการกล่าวย  ้าเตือน  เน่ืองจากความขดัแยง้เป็นส่ิงท่ีมีประโยชน์     

นกัพฤติกรรมศาสตร์  มองความขดัแยง้วา่มีลกัษณะแตกต่างกนัไป   บางอยา่งก็ให้
ความส าคญักบัแหล่งท่ีเกิด    หรือขบวนการคิด   และวธีิท างาน 

Shahin, Saifuddin Husin. (1993 : 56) ไดแ้บ่งประเภทของความขดัแยง้ออกเป็น 
3 ประเภท คือ  

1. ความขดัแยง้ทางดา้นความคิดดงัท่ีท่านอีหม่ามมาลิกไดก้ล่าววา่ 
 

ِِ وا ِف قُ ر  فَ ت َ وَ  عِ وْ رُ فُ  الْ وا ِف فُ لَ ت َ اخْ لُ وْ سُ رَ  ابَ حَ صْ أَ  )) إن     2 (( بٌ يْ صِ مُ  وُ سَ فْ د ن َ نْ عِ  ل  كُ ، َو   اآلفا
 

ความวา่ “แทจ้ริงศอฮาบะหฺของท่านรอสูล  ไดข้ดัแยง้กนัในสาขาต่างๆและได้
แตกแยกเป็นหลายๆฝ่าย และทั้งหมดนั้นยอมใหเ้กิดส่ิงท่ีถูกตอ้ง” 
 

ค ากล่าวของอิหม่ามมาลิกนั้นบ่งบอกถึงความขดัแยง้เพื่อให้บรรลุความเป็นจริง  
ถึงแมจ้ะมีความขดัแยง้หรือแตกต่างกนัในบางเร่ือง  แต่สุดทา้ยแลว้เพื่อใหเ้กิดส่ิงท่ีดี 

2.  ความขดัแยง้ท่ีต้องมาปรึกษาหารือ เรียกกันว่า (التشاور) การประชุม
ความขดัแยง้ประเภทน้ีคลา้ยกบัประเภทแรกเพื่อหาขอ้ตกลงในส่ิงท่ีถูกตอ้ง  

 
 
 

                                                 
2
  ดู  อาดาบูล  รออฺยี  ของมุหมัมดัอาวาม  29 
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              3.  ความขดัแยง้ท่ีถูกต าหนิ  เพื่อท าให้เกิดความแตกแยกกนัและท าให้เป็นฝ่ายเป็น
พวก  โดยไม่ยอมรับของอีกกลุ่มหน่ึง ความขดัแยง้ประเภทน้ีดงัท่ีอลัลอฮฺ  ไดต้รัสในอลักุรอาน
วา่ 

 

                                      

                            

                              : (301) آل عمران اآلية 
 

ความว่า “และพวกเจา้จงยึดสายเชือกของอลัลอฮฺโดยพร้อมกนัทั้งหมด  และจง
อย่าแตกแยกกนั  และจงร าลึกถึงความเมตตาของอลัลอฮฺท่ีมีแต่พวกเจา้   ขณะท่ี
พวกเจา้เป็นศตัรูกนั  แลว้พระองค์ไดท้รงให้สนิดสนมกนัระหวา่งหวัใจของพวก
เจา้  แลว้พวกเจา้ก็กลายเป็นพี่น้องกนัดว้ยความเมตตาของพระองค์  และพวกเจา้
เคยประกฎอยูบ่นปากหลุมแห่งไฟนรก  แลว้พระองคก์็ทรงช่วยพวกเจา้ให้พน้จาก
ปากหลุมแห่งนรกนั้น  ในท านองนั้นแหละ  อลัลอฮฺจะทรงแจกแจงแก่พวกเจา้ซ่ึง
บรรดาโองการของพระองคเ์พื่อวา่พวกเจา้จะไดรั้บแนวทางอนัถูกตอ้ง”  

        (อาละอิมรอม : 103) 
  

จากอายะฮฺอลักุรอานดงักล่าวนั้นแสดงให้เห็นวา่อลัลอฮฺ  ไดใ้ห้ยึดกบัศาสนา
ของอลัลอฮฺ  ไม่ให้แตกแยกกนัในการยึดถือศาสนา  โดยท่ีกลุ่มหน่ึงยึดถือโดยเคร่งครัดอีกหลาย
กลุ่มยดึถือบา้งไม่ยดึถือบา้ง   อยา่งท่ีพวกเอาสฺและพวกศอ็กร็อจญแ์ห่งนครมะดีนะฮฺเคยใชชี้วิตตาม
ความใคร่ของตน   และให้มีภาคีข้ึนแก่อลัลอฮฺ  ตลอดจนท าการสู้รบกนันั้นประหน่ึงว่าพวกเขา
ก าลงัอยูบ่นปากเหวแห่งนรกซ่ึงใกลจ้ะตกอยูแ่ลว้ 
  และอีกอายะฮฺหน่ึงท่ีอลัลอฮฺ  ไดต้รัสวา่ 
 

                                   

                (330اآلية : ىود) 
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ความวา่ “และโดยแน่นอน เราไดใ้หค้มัภีร์แก่มูซาแลว้ไดเ้กิดการขดัแยง้กนัข้ึนในนั้น 
และหากมิใช่ลิขิตไดบ้นัทึกไวท่ี้พระเจา้ของเจา้แลว้แน่นอน   ก็คงจะถูกตดัสินระหวา่ง
พวกเขาและแทจ้ริงพวกเขานั้นเป็นผูส้งสัย   ยอ่มอยูใ่นการสงสัยจากมนั (คมัภีร์)” 
(ฮูด  : 110) 

 
  จากอายะฮฺดังกล่าวนั้นจะแสดงให้เห็นว่า  อัลลอฮฺ ได้ปลอบใจของท่าน 
นบี   ถึงการปฏิเสธและต่อตา้นของพวกมุชริกีนมกักะฮฺวา่  โอมุ้ฮมัมดั   เจาอยา่เศร้าโศกเสียใจ
ในการปฏิเสธต่อต้านของกลุ่มชนเหล่านั้นต่อเจ้าเลย  แท้จริงเราได้ให้คัมภีร์เตารอดแก่มูซา   
เช่นเดียวกบัท่ีเราใหค้มัภีร์อลัฟุรกอนแก่เจา้   แลว้พวกเขาก็ไดข้ดัแยง้กนัในคมัภีร์นั้น  บางคนก็เช่ือ
บางคนก็ปฏิเสธเช่นเดียวกบัท่ีกลุ่มชนของเจา้กระท าอยู ่  หากมิใช่ลิขิตของอลัลอฮฺ  ท่ีให้ระวงัการ
สอบสวนและการลงโทษไปจนกระทัง่วนักียามะฮฺแลว้  พวกเขาก็จะถูกตดัสินในโลกดุนยา   คือคน
ท่ีดีจะถูกตอบแทนดว้ยความดีของเขา  คนชัว่ก็จะถูกตอบแทนดว้ยความชัว่ของเขา 
  

ดงัท่ีนบี ไดใ้หร้ะมดัระวงักบัความขดัแยง้ไดก้ล่าววา่ : 
 

 3 (( ابِ تَ كِ الْ  ِفْ  مْ هِ الفِ تِ اخْ بِ  مْ كُ لِ بْ ق َ  انَ كَ   نْ مَ  كَ لَ ىَ  اَ إن  )) 
 

ความว่า “แทจ้ริงดว้ยความหายนะพวกก่อนหนา้นั้น ก็เพราะดว้ยความขดัแยง้ในดา้น
คมัภีร์”  

 
Al muktary, Aqy Ibn Muhamad. (1993 : 8) ไดแ้บ่งประเภทของความขดัแยง้

ออกมาเป็น 3 ประเภท คือ   
  1. ความขดัแยง้ท่ีมีผูถู้กต าหนิ เช่น ความขดัแยง้ระหว่างคนมุอฺมินกบัคนกาฟีร์
ดงัท่ีอลัลอฮฺ ไดต้รัสวา่ 
 

             ....     (31اآلية : احلج) 
 

ความวา่ “ผูโ้ตเ้ถียงทั้งสองฝ่ายน้ีต่างก็โตเ้ถียงกนัเก่ียวกบัพระเจา้ของพวกเขา….”  
 (ส่วนหน่ึงจากอายะฮฺท่ี 19 : อลัฮจัญ)์ 

 
                                                 
3
 หะดีษบนัทึกโดย al-Muslim และ Ahmad  หะดีษหมายเลข  2 / 421 
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  จากอายะฮฺอลักุรอานข้างตน้พระองค์อลัลอฮฺ ได้แสดงให้เห็นว่าผูท่ี้ศรัทธา
ต่ออลัลอฮฺและผูท่ี้ปฏิเสธต่อการศรัทธานั้นต่างก็โตเ้ถียงขดัแยง้กนักบัการนบัถือทางศาสนาท่ีพวก
เขานบัถืออยู ่
  2. ความขดัแยง้ท่ีตอ้งยกย่อง หมายถึงความขดัแยง้ระหว่างพวกมุสรีกินกบัพวก  
อฮัลูลกีตาบในดา้นความเป็นอยู ่พฤติกรรม และวนัส าคญัของพวกเขา  โดยถูกห้ามไม่ให้ตามแบบ
ของพวกเขา 
  3. ความขดัแยง้ท่ีถูกตามกฎหมายและอนุญาตให้ คือความขดัแยง้ระหว่างพวก    
นกัปราบอิสลามกบักฎหมายต่าง ๆ ในดงัท่ีนะบีไดก้ล่าววา่ 
 

 4 ((رٌ جْ أَ  وُ لَ أ ف َ طَ خْ أَ فَ  مَ كِ ا حَ إدَ وَ  انِ رَ جْ أَ  وُ لَ ف َ  ابِ حَ صْ أَ فَ  دُ هِ تَ اجْ فَ  مُ كِ اَ احلْ  مَ كَ ا حَ إدَ )) 
  
 ความว่า “เม่ือมีการตดัสินท่ีถูกตอ้งของผูพ้ิพากษาก็จะไดผ้ลบูญสองผลบูญและ

เม่ือตดัสินผดิก็เขาจะไดห้น่ึงผลบูญ” 
 

  Musa Ibn yahya. (2006 : 62)   ไดก้ล่าววา่ท่านอิหม่ามอชัชาฟีอีรอฮีมาหูลลอฮฺ
ได้แบ่งความขดัแยง้ออกมาเป็น   2  ประเภท  คือ  ความขดัแยง้ในส่ิงท่ีต้องห้าม  และอีกอย่าง              
อีหม่ามอชัชาฟีอีรอฮีมาหูลลอฮฺจะไม่กล่าว     เช่นเด่ียวกนักบัท่านอิบนีตยัมียะห์รอฮีมาหูลลอฮฺได้
แบ่งความขดัแยง้  2  ประเภท  คือ  ความขดัแยง้ท่ีหลากหลาย   และความขดัแยง้ท่ีเป็นตรงกนัขา้ม
หรือศตัรู   ดงัท่ีอลัลอฮฺ  ไดต้รัสวา่ 

 

                              

                                 

                   ( 71-71اآلية : األنبياء)    

 

ความวา่ : และจงร าลึกถึงเร่ืองราวของดาวดูและสุลยัมาน เม่ือเขาทั้งสองไดต้ดัสินใน
เร่ืองไร่นาเม่ือฝงูแกะของชนหมู่หน่ีงไดห้ลบเขา้ไปกินพืชในเวลากลางคืนและเราเป็น
พยานต่อการตดัสินของพวกเขา   ดงันั้น เราไดด้ลใจให้สุลยัมานเขา้ใจการตดัสินนั้น 
และเราไดใ้หค้วามเฉลียวฉลาดและวชิาความรู้ท่ีหลกัแหลมแก่แต่ละคน   และเราได้
ท าใหภู้เขาและน าแซ่ร้องสดุดีร่วมกบัดาวดูและเราเป็นผูก้ระท าส่ิงเหล่าน้ี 

 
                                                 
4
 หะดีษบนัทึกโดย al-Bukhari และ al- Muslim 
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                             ดว้ยโองการดงักล่าวทั้งสองฝ่ายมีความขดัแยง้กนั  ฝ่ายหน่ึงยึดกบัความรู้  และ
อีกฝ่ายหน่ึงยึดกบัความอุตสาหะ  ดว้ยเหตุดงักล่าวส่ิงท่ีแทจ้ริงนั้นคือผูท่ี้มีความรู้กบัอุตสาหะโดย
มองดูจากหลกัฐานท่ีจะไปสู่เป็นจริง   ยงัท่ีดาวดูและสุลยัมานนั้น  อลัลอฮฺไดใ้ห้ความเฉลียวฉลาด
และความรู้อนักวา้งขวาง  พร้อมกบัการเป็นนบี  น้ีคือการท่ีไดด้ลใจให้สุลยัมานเขา้ใจการตดัสิน
นั้น 
  Alwani, Taha Jabir. (1995 : 26-29)  ไดแ้บ่งประเภทของความขดัแยง้ออกมา  3  
ประเภท  คือ  ความขดัแยง้ดา้นความรู้สึกของตวัเอง  ความขดัแยง้ทางดา้นความถูกตอ้ง  และความ
ขดัแยง้ท่ีไม่ยอมรับระหวา่งความยกย่องสรรเสริญกบัความชัว่ เช่นเดียวกบั  Al muktary, Aqy 

Ibn Muhamad. (1993 : 9-12)   ไดแ้บ่งความขดัแยง้ต่าง ๆ นั้นออกเป็น  3  ประเภท  
  1. ความขดัแยง้ระหวา่งกลุ่มต่อกลุ่มท่ีไม่ยอมรับความคิดเห็นท่ีแตกต่างกนั อยา่ง

ท่ีอลัลอฮฺ  ไดต้รัสวา่  
 

                                           

    (371اآلية : ) آلبقرة  
 

ความว่า “นัน่ก็เพราะวา่  อลัลอฮฺไดท้รงประทานคมัภีร์ลงมาพร้อมดว้ยสัจธรรม  
และแทจ้ริงบรรดาผูท่ี้ขดัแยง้กนัในคมัถีร์นั้น  ยอ่มอยูใ่นการแตกแยกท่ีห่างไกล”   

                  (อบั-บะเกาะเราะฮฺ : 176) 
 

  และอีกโองการหน่ึงอลัลอฮฺ  ไดต้รัสวา่ 
 

 

                                 ....     

 (31 اآلية : ) آل عمران
ความว่า “และบรรดาผูไ้ดรั้บคมัภีร์  มิไดข้ดัแยง้กนันอกจากหลงัจากท่ีไดมี้ความรู้  
มายงัพวกเขาเท่านั้น  ทั้งน้ีเน่ืองจากความอิจฉาริษยาระหวา่งพวกเขาเอง” 

             (อาละอิมรอม : 19) 
2.   ความขัดแย้ง ท่ีเป็นประเภทจ าแนกได้  เช่น การมีความขัดแย้งเก่ียวกับ

คุณลกัษณะของการอาซาน อิกอมตฺั การอ่านดูอาอฺก่อนละหมาด และการตกับีรของการละหมาด
ศพ และอีกหลาย ๆ อยา่ง   

3.  ความขดัแยง้ดา้นความคิดท่ีไม่ตรงกนั  เช่น  ความเขา้ใจท่ีแตกต่างกนัในการคิด  
ดงัค าตรัสของพระองคท่ี์ทรงกล่าวไวว้า่  
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   (71-71اآلية : ) آألنبياء 
 

ความว่า “และจึงร าลึกถึงเร่ืองราวของดาวูดและสุลัยมาน   เม่ือเขาทั้งสองได้
ตดัสินในเร่ืองไร่นา  เม่ือฝูงแกะของชนหมู่หน่ึงได้หลบเข้าไปกินพืชในเวลา
กลางคืน  และเราเป็นพยานต่อการตดัสินของพวกเขา  ดงันั้น   เราไดด้ลใจให้สุลยั
มานเขา้ใจการตดัสินนั้น  และเราไดใ้ห้ความเฉลียวฉลาดและวิชาความรู้ท่ีหลกั
แหลมแก่แต่ละคน” (ซูเราะฮฺ อลัอมับิยาอฺ  : 78-79) 

 

  สุพิณ   เกชาคุปต์  (2544 : 117)  สรุปว่า  ความขดัแยง้ มี 4 ประเภทคือ ความ
ขดัแยง้ภายในบุคคล  ความขดัแยง้ระหวา่งบุคคล  ความขดัแยง้ระหวา่งกลุ่มต่อกลุ่ม  ความขดัแยง้
ระหวา่งบุคคลกบัองคก์าร   
  ชาญชยั   อาจินสมาจาร (2543 : 51-56)  ไดพ้ดูถึงของการบริหารความขดัแยง้ไวว้า่  
พื้นฐานของความขดัแยง้มี 2 ประเภทคือ  ความขดัแยง้ภายในบุคคลกบัความขดัแยง้ระหวา่งบุคคล
ความขดัแยง้ภายในบุคคลเป็นความขดัแยง้ภายในของเอกคัตาบุคคล ความขดัแยง้ระหวา่งบุคคลคือ
ความขดัแยง้ระหวา่งคนหลาย ๆ คน ในกรณีของความขดัแยง้ระหว่างบุคคล  อาจเป็นภายในกลุ่ม 
(ภายในกลุ่มเดียว) หรือระหว่างกลุ่ม (เก่ียวขอ้งหลายกลุ่ม) วิธีจดัการกบัความขดัแยง้ข้ึนอยู่กับ
สถานการณ์แต่ละสถานการณ์การบริหารความขดัแยง้  5  รูปแบบไดแ้ก่ การผสมผสาน ความมี
น ้าใจ การครอบง า การหลีกเล่ียง และการประนีประนอม  
  1.  การผสมผสาน (Integrating)  เป็นรูปแบบการบริหารท่ีมีความตอ้งการในการ
ตรวจสอบความแตกต่างและบรรลุการแกปั้ญหาอนัเป็นท่ียอมรับของทุกฝ่าย   รูปแบบน้ีสัมพนัธ์
กบัการแกปั้ญหาและมีประสิทธิผลเม่ือปัญหามีความซบัซอ้ม 
  2.  ความมีน ้ าใจ (Obliging)  เป็นรูปแบบการบริหารท่ีเน้นคุณค่าความมีน ้ าใจท่ี
สูงในบุคคลคนอ่ืนแต่เน้นในตวัเองต ่ารูปแบบน้ีอาจสะทอ้นความนบัถือตวัเองต ่าเป็นกลยุทธ์ท่ีใช้
ยกคนอ่ืนใหสู้งข้ึนท าใหเ้ขารู้สึกท่ีดีต่อปัญหา 
  3.  การครอบง า  (Dominating)   เป็นรูปแบบการบริหารท่ีตรงกนัขา้มกบัความมี
น ้าใจมีการเนน้ท่ีตนเองมองขา้มความตอ้งการของคนอ่ืน ๆ 
  4.  การหลีกเหล่ียง  (Avoiding)  เป็นรูปแบบการบริหารท่ีผูห้ลีกเหล่ียงไม่ไดใ้ห้
คุณค่ากบัตวัเองหรือคนอ่ืน ผูบ้ริหารจะถอนตวัจากเหตุการณ์ปล่อยให้คนอ่ืนด้ินรนกบัผลลพัธ์การ
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กระท า โดยยืดเวลาออกไปจะท าให้ส่ิงต่าง ๆ ยุติไปเอง ถือว่าเป็นการใช้การหลีกเหล่ียงอย่างมี
ประสิทธิผลและยงัเป็นรูปแบบท่ีมีประสิทธิผลเม่ือตอ้งการเวลา      
  5.  การประนีประนอม  (Compromising)  เป็นรูปแบบการบริหารลกัษณะเป็น
ทางสายกลางไม่สูงหรือต ่าในความห่วงใยคนอ่ืน ๆ หรือตนเอง  ทั้งสองฝ่ายต่างมองหาความเป็น
กลางการแบ่งแยกความแตกต่าง หรือการแลกเปล่ียนการยนิยอม  เพื่อใหบ้รรลุการแกปั้ญหา 
  เคนเน็ธ  ดบับลิว.  โทมสั  (Kenneth  W. Thomas 1992 อา้งอิงมาจาก   ทองใบ  
สุดชารี 2545 : 238)  ไดแ้บ่งประเภทของความขดัแยง้ในองค์การ  ตามวิธีการแห่งการเกิดความ
ขดัแยง้  เป็น  3  ประเภท  ดงัน้ี  ความขดัแยง้ในเป้าหมาย  ความขดัแยง้กนัในขอ้เท็จจริง  และความ
ขดัแยง้กนัในระเบียบ หรือวธีิในการท างาน 
  นรินทร์  แจ่มจ ารัส  (2544 : 145-147)  ไดใ้ห้ความหมายของลักษะของประเภท
ของความขดัแยง้ไว ้3 ลกัษณะ คือ ความขดัแยง้ส่วนบุคคล  (Individual Conflict)  บุคคลยอ่มมี
ความหวงัมีเป้าหมายของตวัเอง ถา้มิไดรั้บการตอบสนองความขดัแยง้ย่อมเกิดข้ึนมา ในลกัษณะ
กา้วร้าว  หลีกหนีต่อตา้นอย่างใดอย่างหน่ึงได ้การขดัแยง้ภายในกลุ่มหรือองค์การ (Group and 

Organization Conflict) เม่ือสมาชิกขององค์การไดป้ฏิบติังานร่วมกนัความใกล้ชิดมีมากข้ึน  
โอกาสท่ีจะเกิดความขดัแยง้ก็มีมากข้ึน เช่น การขดัแยง้ในบทบาท (Role Conflict) การขดัแยง้
ระหว่า ง บุคคล (Interpersonal Conflict)  ก ารขัดแย้งระหว่า งก ลุ่มหรือองค์การ 
(Interorganizational  Conflict) เม่ือมีองคก์ารตั้งแต่สององคก์ารข้ึนมา ยอ่มมีความขดัแยง้กนั 
เพื่อสร้างอาณาจกัร สร้างความนิยมหรือถา้เป็นองคก์ารทางการคา้ ก็แยง้ลูกคา้เพื่อแสวงหาก าไร  
  ณฏัฐพนัธ์  เขจรนนัท ์ (2541 : 127) แยกประเภทของความขดัแยง้ไวด้งัน้ี 

1.  ความขัดแยง้ในตวับุคคล เกิดข้ึนเม่ือบุคคลต้องเผชิญกับความต้องการท่ี
ขดัแยง้กนัเองภายในตวัเขา ซ่ึงเม่ือคน ๆ นั้นเกิดความขดัแยง้ของบทบาท หรือ ความสับสนใน
บทบาท ท่ีเขาตอ้งแสดงในช่วงเวลานั้น หรือความขดัแยง้ดา้นจริยธรรมท่ีเกิดข้ึนในใจของเขา  ท า
ใหเ้กิดความสับสนกงัวล และวา้วุน่ใจในการแสดงพฤติกรรม   

2.  ความขดัแยง้ระหวา่งบุคคล เกิดข้ึนเม่ือบุคคลตั้งแต่สองคนข้ึนไป ต่างพยายาม
ท างานหรือแสดงพฤติกรรมต่างๆ เพื่อให้บรรลุความตอ้งการของตน โดยการกระท าของเขาจะท า
ให้บุคคลอ่ืนไม่สามารถบรรลุความตอ้งการของตน หรือมีอุปสรรคในการงาน ท าให้เกิดความ
ต่อตา้นและความขดัแยง้ระหวา่งกนั 

3.  ความขดัแยง้ภายในกลุ่ม เกิดข้ึนเม่ือสมาชิกบางคนภายในกลุ่มพยายามท่ีจะ
บรรลุความตอ้งการของตนเอง ซ่ึงขดัแยง้กบัความตอ้งการของสมาชิกอ่ืนในกลุ่ม โดยความขดัแยง้
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ภายในกลุ่มอาจจะสร้างผลเสียในการท างานร่วมกนั หรือสร้างผลดีในดา้นการประสานความเขา้ใจ 
และกระตุน้ความคิดในกลุ่ม 

4.  ความขัดแย้งระหว่างกลุ่ม เกิดข้ึนระหว่างกลุ่มตั้ งแต่สองกลุ่ม ต่างให้
ความส าคญัต่อความตอ้งการและเป้าหมายของตน และพยายามด าเนินงานให้บรรลุเป้าหมายนั้น 
ซ่ึงจะส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานและเป้าหมายของกลุ่มอ่ืน ซ่ึงอาจจะอยู่ภายในหรือนอก
องคก์ารอาจจะน ามาซ่ึงผลกระทบในดา้นลบ หรือความร่วมมือในเชิงสร้างสรรคร์ะหวา่งกนั 

5.  ความขดัแยง้ระหว่างองค์การ เป็นธรรมชาติของทุกองค์การท่ีแต่ละบุคคล 
หรือกลุ่ม จะให้ความส าคญักบัความตอ้งการของตน และพยายามด าเนินงานให้บรรลุเป้าหมายท่ี
ตอ้งการ ซ่ึงอาจจะขดัขวางหรือตรงขา้มกบัความตอ้งการของบุคคลอ่ืน ท าให้เกิดความคบัขอ้งใจ 
และพฤติกรรมกดดนัไม่ให้คนอ่ืนสามารถบรรลุเป้าหมายท่ีตอ้งการ โดยท่ีเราสามารถแบ่งความ
ขดัแยง้ภายในองคก์ารออกเป็น 3 ระดบั คือ 

5.1  ความขดัแยง้ในแนวด่ิง เป็นความขดัแยง้ระหวา่งหวัหนา้กบัลูกนอ้ง
ท่ีอยู่ในสายบงัคบับญัชาเดียวกนั ซ่ึงอาจเกิดความไม่เขา้ใจ หรือไม่ลงตวัของรูปแบบและปริมาณ
งานท่ีบุคคลตอ้งปฏิบติั  

5.2  ความขดัแยง้ตามแนวนอน เป็นความขดัแยง้ระหว่างพนักงานท่ี
ท างานในระดบัเดียวกนั ท าให้แต่ละคนสามารถปฏิบติังาน หรือยอมรับความคิดเห็นระหวา่งกนั 
เน่ืองจากต่างก็มีความตอ้งการท่ีจะท าใหอี้กฝ่ายไม่บรรลุเป้าหมายได ้

5.3  ความขดัแยง้ระหว่างฝ่ายปฏิบติัการกับฝ่ายสนับสนุน เป็นความ
ขดัแยง้ระหว่างผูป้ฏิบติังาน หรือสายงานหลกักบัผูท้  างาน เพื่อสนบัสนุนให้การด าเนินงานของ
องค์การมีประสิทธิภาพหรือสายงานสนบัสนุน ซ่ึงจะเกิดข้ึนจากความไม่ชดัเจนในขอบเขตของ
งาน อ านาจหน้าท่ี และความรับผิดชอบของบุคคลซ่ึงจะท าให้กา้วก่ายหน้าท่ีกนั ความขดัแยง้ใน
ผลประโยชน์และการไม่ยอมรับฟังความคิดเห็นระหวา่งกนั 

เสนาะ   ติเยาว์  (2544 : 300)  ได้กล่าวว่า  ประเภทของความขดัแยง้ซ่ึงแบ่ง
ออกเป็น  4  ประเภท  คือ  ความขดัแยง้กับตวัเอง   ความขดัแยง้ระหว่างบุคคล   ความขดัแยง้
ระหว่างกลุ่ม   และความขดัแยง้ในองค์การ    เช่นเด่ียวกนั  นพ   ศรีบุญนาค  (2546 : 212)   ได้
แบ่งแยกประเภทความขดัแยง้ออกมา  3  ประเภทคือ   ความขดัแยง้ของบุคคล   ความขดัแยง้
ระหวา่งบุคคล   และความขดัแยง้ขององคก์าร  อยา่งท่ี  สมคิด  บางโม  (2551 : 252)  ไดแ้บ่งความ
ขดัแยง้ได้  3  ประเภทเช่นเดียวกนั  คือ  ความขดัแยง้ภายในบุคคล  ความขดัแยง้ระหว่างบุคคล  
และความขดัแยง้ระหวา่งกลุ่ม   



59 

 

  ด้วยเหตุน้ีมีผูรู้้หลายท่าน ท่ีได้อธิบายพฤติกรรมของมนุษย์ เม่ือพบกับความ
ขัดแยง้ไวห้ลายทัศนะด้วยกัน ดังเช่นท่ี ทองอินทร์  วงศ์โสธรส. (2530 : 175-176 อ้างถึงใน
ประนอม  สร้อยวนั  2547 : 11-12) ได้อธิบายว่าเม่ือเกิดความขดัแยง้ข้ึนก็จะมีการแสดงออกซ่ึง
พฤติกรรมดงักล่าวสามารถจ าแนกเป็น 5 ประเภทดว้ยกนั ดงัน้ี 

1. พฤติกรรมเอาชนะ เป็นพฤติกรรมการแสดงออกท่ีไม่ให้ความร่วมมือกับฝ่าย
ตรงกนัขา้ม มุ่งท่ีจะยนืยนัความตอ้งการของตนอยา่งแน่วแน่เป็นสภาพท่ีตอ้งการแพ ้- ชนะ 

2.  พฤติกรรมร่วมมือแกปั้ญหา เป็นพฤติกรรมท่ียนืยนัความตอ้งการของตนเองอยา่ง
แน่วแน่ และในขณะเดียวกนัก็พร้อมท่ีจะร่วมมือกบัฝ่ายตรงกนัขา้มอยา่งสูง การแกไ้ขความขดัแยง้ 
เป็นไปเพื่อตอบสนองความตอ้งการของทั้งสองฝ่าย โดยการแกไ้ขปัญหาร่วมกนัเป็นวิธีการแบบ 
ชนะ - ชนะ 

3. พฤติกรรมประนีประนอม  เป็นพฤติกรรมท่ีพบกนัระหว่างทาง คือ ยืนยนัความ
ตอ้งการของตนเองปานกลาง  และใหค้วามร่วมมือปานกลาง 

4. พฤติกรรมหลีกเล่ียง เป็นการแสดงออกแบบไม่ยืนยนัความตอ้งการของตนเอง
และไม่ให้ความร่วมมือกบัฝ่ายตรงกนัขา้ม  เป็นวิธีหลีกเล่ียง น่ิงเฉย ความขดัแยง้ยงัคงมีอยูแ่ต่ไม่
ยอมจดัการกบัความขดัแยง้ 

5. พฤติกรรมยอมให้ เป็นพฤติกรรมท่ีไม่ยืนยนัความตอ้งการของตน และมุ่งท่ีจะ
ร่วมมือกบัผูอ่ื้น ยอมรับความตอ้งการของฝ่ายตรงกนัขา้มเพื่อรักษาความสัมพนัธ์ แมจ้ะเป็นการ
เสียสละใหฝ่้ายอ่ืนก็ตาม ดงัภาพประกอบท่ี 2 
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        ภาพท่ี 2. แสดงพฤติกรรมความขดัแยง้ 
 

ท่ีมา  โธมสั (Thomas. 1976 : 900  อา้งถึงในประนอม  สร้อยวนั. 2547 : 12)  ส่ิง
ส าคญัท่ีสุด ในการจดัการกบัความขดัแยง้คือ   การท่ีจะตอ้งใหเ้ห็นชดัวา่  ประเด็นของความขดัแยง้
คืออะไร   ตอ้งเขา้ใจการรับรู้เก่ียวกบัความขดัแยง้ของบุคคลต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ผูบ้ริหารจะตอ้งท า
ตวัเป็นทั้งโจทย ์ จ  าเลย หรือผูพ้ิพากษาจะตอ้งแสดงบทบาทใหเ้หมาะสมไม่มีวธีิการใดจะแกไ้ข
ความขดัแยง้ไดทุ้กเร่ืองทุกสถานการณ์   แต่หากผูบ้ริหารสนใจความตอ้งการของเพื่อนร่วมงาน   
ขอ้ก าหนดของหน่วยงาน  ตลอดจนแรงกดดนัต่าง ๆ  ทั้งภายในและภายนอกองคก์ารแลว้ก็อาจลด
ความขดัแยง้ท่ีไม่น่าจะเกิดข้ึนได ้ 

ปธาน  สุวรรณมงคล  (2530  :  257)  ไดแ้บ่งเป็น  5  ระดบัของความขดัแยง้  คือ  
ระดบัแรก  เป็นความขดัแยง้ภายในบุคคล  ระดบัท่ีสอง  เป็นความขดัแยง้ระหวา่งบุคคล  ระดบัท่ี
สาม  เป็นความขดัแยง้ภายในกลุ่ม  ระดบัท่ีส่ี  เป็นความขดัแยง้ระหวา่งกลุ่ม  ระดบัท่ีห้า  เป็นความ
ขดัแยง้ภายในองคก์าร 
  ทั้งหมดท่ีกล่าวมานั้นประเภทของความขดัแยง้จะคลา้ย ๆ กนั  พอจะสรุปไดจ้าก
ค าเตือนของท่านนบี  ไดก้ล่าวไวว้า่  
 

พฤติกรรมตอบสนองความตอ้งการฝ่ายตน 
ไม่ยนืยนั                             ยนืยนั 

 
                                                                                                                               
 
 
 
 
 
 

       พฤติกรรมตอบสนองความตอ้งการฝ่ายตรงกนัขา้ม 

ประนีประนอม 

ร่วมมือร่วมใน เอาชนะ 

หลีกเล่ียง ยอมตาม 
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 5 ((ِإّنَا َىَلَك َمْن َكاَن قَ ْبِلُكْم بِاْخِتالِفِهْم ِفْ اْلِكَتابِ ))
 

   ความว่า “แทจ้ริงการหายนะของพวกก่อนจากพวกท่านนั้นดว้ยความขดัแยง้ไม่
เขา้ใจกนัของพวกเขาเก่ียวกบัคมัภีร์” 

 
  อลัฮมัดุลลิลาฮฺเราไดอ้ยู่ในประเทศไทยน้ี   คือว่าเป็นประเทศท่ีบารอกะฮฺ  ท่ีไม่มี
การขดัแยง้กนัในคมัภีร์ของอลัลอฮฺ  และไม่มีการขดัแยง้กนัแมแ้ต่นิดเด่ียวเก่ียวกบัการศรัทธา
ในดา้นศาสนา   แต่ท่ีปรากฏการอยูก่็เก่ียวกบัความคิดเห็นท่ีแตกต่างกนั   และอิสลามไม่อนุญาตให้
มีการแตกแยกท่ีมาจากความขดัแยง้   แต่ให้มีการประนีประนอมในการจดัการกบัความขดัแยง้ให้
เป็นไปดว้ยดี   ดว้ยเอาความคิดท่ีมีหลกัการท่ีถูกตอ้ง  โดยเฉพาะหลกัการจากท่านนบี มาแกไ้ข  
เพื่อใหเ้รานั้นไดอ้ยูใ่นบรรยากาศท่ีดีและมีความสุขตลอดกาล 
  อยา่งไรก็ตามการแบ่งประเภทของความขดัแยง้นั้นไม่ไดน้ าเสนอรายละเอียดมาก
นกั พอจะสรุปไดว้า่  ความขดัแยง้นั้นสามารถจ าแนกออกไดห้ลายประเภท  หลายลกัษณะไม่วา่จะ
เป็นความขดัแยง้ภายในบุคคล  ระหวา่งบุคคลกบับุคคล  ระหวา่งบุคคลกบักลุ่ม  หรือทุกหน่วยงาน
ท่ีมีอยูใ่นสังคม ซ่ึงความขดัแยง้ท่ีเกิดข้ึนอาจเป็นผลมาจากทศันคติ  ความเช่ือ  ค่านิยมของบุคคลท่ีมี
ติดตวัมาและมีผลกระทบต่อตวัเอง ก่อใหเ้กิดความสับสนวุน่วายได ้
   

2.2  สาเหตุของความขัดแย้ง 
 

  ความขดัแยง้  เกิดจากสาเหตุหลายประการ  อาจเป็นการขดัแยง้อยา่งรุนแรง  หรือ
เล็ก ๆ น้อย ๆ ในเชิงลบหรือในเชิงบวกไม่ว่าลกัษณะความขดัแยง้เป็นเช่นไร  จะตอ้งยอมรับว่า
ความขดัแยง้ท่ีมีอยู่จริงและผูบ้ริหารตอ้งเก่ียวขอ้งด้วยจะท าตวัเหนือความขดัแยง้หรือไม่  การรู้
ต้นเหตุของความขดัแยง้เป็นประโยชน์ต่อการหาทางเยียวยา  ซ่ึงความเป็นไปได้ท่ีจะประสบ
ความส าเร็จมีมากกวา่กรณีความขดัแยง้ท่ีไม่เขา้ใจตน้เหตุมาก่อน  พฤติกรรมทั้งหลายยอ่มมีสาเหตุ
ในการท าให้เกิดความขดัแยง้  การศึกษาสาเหตุของความขดัแยง้จะตดัตอนศึกษาความขดัแยง้
ประเภทใดประเภทหน่ึงคงจะไม่ช่วยให้ผูก้ระท าการศึกษามองเห็นภาพของความขดัแยง้ไดช้ดันกั  
เพราะพฤติกรรมของคนมีความสืบเน่ืองความสัมพนัธ์กนั  ถา้มีความขดัแยง้ภายในตนเองก็จะส่งผล

                                                 
5 หะดีษบนัทึกโดย al-Bukhari หนงัสือ (al-Almu) หะดีษหมายเลข 2 และ Ahmad 1/421  
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มีความขดัแยง้ระหวา่งบุคคลดว้ยและอาจจะเกิดผลกระทบให้เกิดความขดัแยง้ระหวา่งกลุ่มบุคคล
หรือระหวา่งในองคก์ารยอ่ยในองคก์ารใหญ่อีกดว้ย 

 Muhammad said Thanthawi. (1997 : 8- 11) ไดก้ล่าววา่มีหลายสาเหตุท่ีเป็น
ตน้เหตุของความขดัแยง้ของส่วนบุคคลโดยหลกัๆ แลว้ มีดงัน้ี  
     1. ความแตกต่างในหน้าท่ีความรับผิดชอบเร่ืองศาสนาและกิจการทางโลกน้ี   
อลัลอฮฺ  ไดบ้อกใหก้บัรอสูล  โดยให้อุมมะฮฺนั้นยึดอีมานเป็นหลกั  เพราะมนุษยทุ์กคนนั้น
ยอ่มเป็นอุมมะฮอ์นัหน่ึงอนัเดียวกนั  แต่อลัลอฮฺ    จะไม่กระท าเช่นนั้น  อลัลอฮฺจะเปรียบเทียบ
ระหวา่งส่ิงท่ีดีกบัส่ิงชั้วร้ายทั้งมวล ดงัท่ีอลัลอฮฺ  ไดต้รัสวา่ 
  

 ﴿ …                      ﴾  
 (11األنعام اآلية :) 
 

 ความวา่  “แน่นอนพระองคก์็ทรงรวบรวมพวกเขาใหอ้ยูบ่นค าแนะน าแลว้   
             ดงันั้นเจา้จงอยา่เป็นผูห้น่ึงในหมู่งมงายเลย” 
                                                                        (ส่วนหน่ึงจากอายะฮฺท่ี 35 : อลั-อนัอาม)  

 
จากอายะฮฺอลักุรอานดงักล่าว  ไดบ้่งบอกถึงความขดัแยง้ท่ีจะไดน้ าทางไปสู่ความ

จริงและความยติุธรรม  เพื่อท่ีจะใหเ้กิดความดีงามระหวา่งมนุษยก์บัมนุษยน์ั้นเอง 
2.  การไม่ชดัเจนกบัความแตกต่างและความคิดเห็นท่ีต่างกนัเก่ียวกบัส่ิงใดส่ิงหน่ึง

และส่ิงน้ีจะน าไปสู่การโตแ้ยง้  
              3.  การยดึมัน่จากผูอ่ื้นโดยไม่มีหลกัฐานท่ีชดัเจน ดงัท่ีอลักุรอานไดก้ล่าวถึงผูค้นท่ีมี
ทศันะและการยดึมัน่โดยไม่มีหลกัฐานท่ีชดัเจนวา่  
 

                                  

                    (: 370البقرة اآلية) 
 

ความวา่  “และเม่ือไดถู้กกล่าวแก่พวกเขาวา่จงปฏิบติัตามส่ิงท่ีอลัลอฮฺไดท้รงประทาน
ลงพวกเขาก็กล่าวว่า มิได้ เราจะปฏิบติัส่ิงท่ีเราได้พบบรรดาพรรบุรุษของเราเคย
ปฏิบติัมาเท่านั้น และแมไ้ดป้รากฏว่าบรรพบุรุษของพวกเขาไม่เขา้ใจส่ิงใด และทั้ง
ไม่ไดรั้บแนวทางอนัถูกตวัตามกระนั้นหรือ?” (อลั-บะเกาะเราะฮฺ 110: )  
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             4. การยึดติดกบัทศันะจากความคิดเห็นของคนคนหน่ึง ความอิจฉาของคนอ่ืนๆ 
เก่ียวกบัส่ิงท่ีอลัลอฮฺไดป้ระทานให ้และเพื่อใหไ้ดผ้ลประโยชน์ส่วนตวัตามท่ีปราถนา 
  Al muktary, Aqy Ibn Muhamad. (1993 : 18-21)  ไดก้ล่าวถึงสาเหตุของความ
ขดัแยง้   ไดเ้กิดจากสาเหตุดงัน้ี  คือ มีความรู้เท่าไม่ถึงการ  มีการหลงลืมทางดา้นความรู้ มีความ
แน่นอนของหลกัฐานแต่ไม่ไดม้าใชก้นั  มีความแน่นอนของหลกัฐานแต่เอามาใชเ้ฉพาะท่ีตอ้งการ 
ยดึถือส่ิงใดส่ิงหน่ึงโดยไม่ยอมมีการเปล่ียนแปลงหรือไม่ยอมรับความคิดเห็นของผูอ่ื้น 

Alwani, Taha Jabir. (1995 : 105-114)  มีหลายสาเหตุท่ีเป็นตน้ตอของความ
ขดัแยง้ทางความเห็นของอุละมาอ ์โดยหลกัๆ แลว้ มีดงัน้ี  

1.  การตีความทางดา้นภาษา ซ่ึงเป็นท่ีรู้กนัอยา่งชดัเจนวา่ ภาษาอาหรับมีรากฐาน
ทางภาษาท่ีสามารถตีความไดก้วา้งขวาง  

2.  การตีความเก่ียวกบัรายงานของหลกัฐาน อุละมาอฺบางท่านอาจจะรู้หลกัฐาน
หน่ึงในขณะท่ีคนอ่ืนไม่รู้ หรือบางท่านอาจจะเห็นว่ารายงานน้ีรับได ้ในขณะท่ีอีกฝ่ายเห็นว่ารับ
ไม่ได ้เป็นตน้  

3.  การใช้กฏเกณฑ์ทางดา้นฟิกฮฺท่ีแตกต่างกนั อุละมาอฺบางท่านอาจจะมองว่า
สามารถใชห้ลกั อลัมะศอลิหุล มุรสะละฮฺ (ผลประโยชน์พึงกระท า) ในขณะท่ีท่านอ่ืนๆ มองวา่ใช้
หลกัน้ีไม่ได ้ เช่นเดียวกบัหลกัอ่ืนๆ   เช่น    อิสติหฺสาน   (การเห็นดีเห็นชอบ)   การใชค้วามเห็น
เศาะหาบะฮฺ การถือประเพณี เป็นตน้ 

ด้วยเหตุดังกล่าวอลัลอฮฺ  ได้ตกัเตือนให้ระวงัเก่ียวกับความขดัแยง้และการ
แตกแยก  ดงัท่ีอลัลอฮฺ  ไดต้รัสในอลักุรอานวา่ 

 

                                 

     : (301) آل عمران اآلية 
 

ความวา่ “และพวกเจา้จงอยา่เป็นเช่นบรรดาผูท่ี้แตกแยกกนั   และขดัแยง้กนั   หลงัจาก
ท่ีบรรดาหลกัฐานอนัชดัแจง้ไดม้ายงัพวกเขาแลว้   และชนเหล่าน้ีแหละ  ส าหรับพวก
เขา  คือ  การลงโทษอนัใหญ่หลวง” (ซูเราะฮฺ อาละอิมรอน : 105) 
 

และอีกอายะฮฺหน่ึงท่ีอลัลอฮฺ  ไดก้ล่าวในอลักุรอานวา่ 
 

                         ....      : (311) األنعام اآلية 

ความว่า “แทจ้ริงบรรดาผูท่ี้แบ่งแยกศาสนาของพวกเขา   และพวกเขาได้กลายเป็น
นิกายต่าง ๆ....”  (ส่วนหน่ึงจากอายะฮฺท่ี 159 : อลั-อนัอาม) 
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  จากอายะฮฺท่ีกล่าวมาขา้งตน้นั้น อลัลอฮฺ  ไดแ้สดงให้เห็นวา่พวกอะฮฺลุลกิตาบ  
ซ่ึงพวกเขาแต่ละกลุ่มมีการปฏิบติัแตกต่างกนัไป   ทั้งน้ีเกิดจากไดมี้การบญัญติัขอ้ปฏิบติัทางศาสนา
กนัข้ึนใหม่ตามอารมณ์และละเลยบญัญติัท่ีนบีของพวกเขาไดส้อนไว ้  พระองค์จะทรงช าระพวก
เขาเอง   ดงัท่ีท่านนบีไดก้ล่าววา่  
 

  6(( ِبُكمْ َتِلُفْوا فَ َتْتَتِلُ  قُلوُ )) ََل تَْ 
 

ความว่า “พวกท่านอย่าขดัแยง้กนั  เพราะการขดัแยง้ระหว่างความคิดท่ีอยู่ในใจ
ของพวกท่าน” 

 
เพราะฉะนั้นท่านนบี ไดต้กัเตือนเก่ียวกบัความขดัแยง้วา่  

 

َلُكْم بِاْخِتالِفِهْم ِفْ اْلِكَتاِب((   7 ))ِإّنَا َىَلَك َمْن َكاَن قَ ب ْ
 

ความว่า “แท้จริงนั้นความเส่ือมโทรมหรือความหายนะผูค้นก่อนหน้าพวกท่าน เป็นการ
ขดัแยง้กนัในหมู่พวกเขาในเร่ืองของคมัภีร์” 

 
    บาร์รอนและกรีนเบอร์ก (Baron, R.A. Greenberg  1989 : 376  อา้งถึงใน  นิเลาะ  

แวอุเซ็ง 2548 : 152) ไดก้ล่าวถึงปัจจยั 4 ประการท่ีอยู่เบ้ืองหลงัความขดัแยง้ระหว่างบุคคล คือ 
ความขดัขอ้งใจท่ีฝังใจ (Lasting Grudges) การให้เหตุผลท่ีผิด  (Falty Attribution)  การส่ือสารท่ี
ลม้เหลว (Fatty Communication) และการวิจารณ์เพื่อการท าลาย  (Destructive  Criticism)  ความ
ขดัขอ้งใจท่ีฝังใจอาจเกิดจากสาเหตุความโกรธแคน้อยา่งรุนแรงต่อบุคคลหรือกลุ่มบุคคลซ่ึงถูกมอง
ว่าเป็นผูท่ี้ท  าให้เกิดความสูญเสียต่อผูอ่ื้น  อิสลามเขา้ไปมีเก่ียวขอ้งกบัปัจจยัดงักล่าวโดยการเน้น
เร่ืองค่านิยมของความยุติธรรม ซ่ึงนักวิชาการถือเป็นหน่ึงในจุดมุ่งหมายหลกัของอิสลาม ดงัท่ี 
อลัลอฮฺ  ทรงตรัสไวว้า่ 

 

  إن   ﴿                                  

                                     ﴾ : (09)النحل اآلية  
 
 
 

                                                 
6  หะดีษบนัทึกโดย  Ahmad และ Abu daud  หะดีษหมายเลข   7133   
7
 หะดีษบนัทึกดโดย  Muslim หนงัสือ (Al-ilm) หะดีษหมายเลข 2 , และอหัหมดั 1/421 
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  ความวา่ “แทจ้ริงอลัลอฮฺทรงใชใ้หรั้กษาความยติุธรรมและท าดี และการบริจาค  
 แก่ญาติใกลชิ้ด  และใหล้ะเวน้จากการท าลามกและการชัว่ชา้  และการอธรรม   
 พระองคท์รงตกัเตือนพวกเจา้เพื่อพวกเจา้จะไดร้ าลึก”  (อนันะหลุ  90) 

 

               ﴿                                  

                              ﴾ : (1)املائدة اآلية   

 

ความวา่ “จงอยา่ใหก้ารเกลียดชงัพวกหน่ึงพวกใด ท าใหพ้วกเจา้ไม่ยติุธรรม 
   จงยติุธรรมเถิด  มนัเป็นส่ิงท่ีใกลก้บัความย  าเกรงยิง่กวา่” (อลัมาอิดะฮฺ : 8 )  
 

นอกจากน้ี  ค  าสอนอิสลามไดก้ าชบัเร่ืองการใหอ้ภยั  โดยไดเ้ช่ือมการให้อภยักล่าว
เขา้กบัการใหอ้ภยัของอลัลอฮฺ  ดงัปรากฏในโองการดงัน้ี  

 

  ﴿                             ﴾ 

     (33)النور اآلية :     
 

ความวา่ “พวกเจา้จงอภยัและยกโทษ (ใหแ้กพ้วกเขาเถิด)  พวกเจา้จะไม่ชอบ 
หรือท่ีอลัลอฮฺจะทรงอภยัใหแ้ก่พวกเจา้  และอลัลอฮฺนั้นเป็นผูท้รงอภยัผูท้รง 
เมตตาเสมอ”   (อนันูร  : 22) 
 

  ความขดัแยง้  เป็นปรากฏการณ์ปกติในสังคมมนุษย ์ เป็นส่ิงท่ีทุกคนจะตอ้งเผชิญ  
ยากแก่การท่ีจะหลีกเล่ียง  เช่นเดียวกบัองค์การในโรงเรียนเป็นองค์การท่ีให้บริหารดา้นการศึกษา  
ตอ้งประสานงานกบัฝ่ายต่างๆหลายฝ่าย   ท าให้เกิดความขดัแยง้ได้เสมอ  การทราบสาเหตุของ
ความขัดแย้งจึงท าให้ง่ายในการจัดการกับความขัดแยง้  การบริหารความขัดแย้งเป็นความ
รับผิดชอบอนัส าคญั  อาจจะกล่าวได้ว่าท่ีใดมีคนท่ีนั่นย่อมมีความขดัแยง้เพราะมนุษย์มีความ
แตกต่างกนัในหลาย ๆ ดา้น  ถา้หากพิจารณาถึงสาเหตุของความขดัแยง้มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

ประเด็นขอ้ขดัแยง้กลบักลายเป็นปัญหาขอ้ขดัแยง้ หรือพดูอีกนยัหน่ึงวา่ ประเด็น 
คิลาฟิยะฮก์ลบักลายเป็นปัญหาคิลาฟิยะฮ์ อนัเน่ืองจากจุดยนืท่ีเกินเลยจากแนวทางของชาริอะฮแ์ละ
สะละฟุศศอลิหฺ  โดยกล่าวอา้งว่าประเด็นน้ี  คือแนวทางท่ีถูกตอ้งเท่านั้น  แอบอา้งเป็นซุนนะฮ ์
กล่าวหาวา่บิดอะฮ ์ยดัเยียดความเป็นชิริก ในประเด็นขอ้ขดัแยง้ในเร่ืองการวินิจฉยั(อิจญฮาด)ตาม
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หลกัการและกฏเกณฑ์ของนิติศาสตร์อิสลามเม่ือเป็นเช่นน้ีการละเมิดทศันะของพี่น้องมุสลิมีนจึง
เกิดข้ึน 
               ประเด็นคิลาฟิยะฮ์จึงกลบักลายเป็นปัญหาคิลาฟิยะฮ์อีกทั้งเป็นผูท่ี้มีความสัจจริง
ในความเป็นอิสลามของเขานั้นพึงตระหนกัว่าน่ีคือขอ้เท็จจริงท่ีควรทราบโดยท่ีเราสามารถหวน
กลบัไปวิเคราะห์กิตาบุลลอฮ์ ท่ีไม่ได้ก าชบัให้ระวงัเก่ียวกบัความขดัแยง้หรือการมีความเห็นท่ี
แตกต่างในเร่ืองของการวินิจฉยัในหลกัการของศาสนาแต่อลักุรอานไดเ้ตือนให้ระวงัผลอนัเลวร้าย
ท่ีจะก่อให้เกิดปัญหาความขดัแยง้ความแตกแยกท่ีเป็นผลมาจากการขดัแยง้ในประเด็นการวินิจฉัย
ในเร่ืองของศาสนา    ดงัท่ีอลักุรอานไดบ้อกยงัชดัเจนวา่ : 
 

                                               

                     (31اآلية : الشورى) 
 

 ความวา่ “พระองคไ์ดท้รงก าหนดศาสนาแก่พวกเจา้เช่นเดียวกบัท่ีพระองคไ์ดท้รง
บญัชาแก่นูหฺ และท่ีเราได้วะฮียฺแก่เจ้าก็เช่นเดียวกับท่ีเราได้บญัชาแก่อิบรอฮีม  
และมูซา และอีซาวา่พวกเจา้จงด ารงศาสนาไวใ้ห้มัน่คง    และอยา่แตกแยกกนัใน
เร่ืองของศาสนา” (อซัซูรอ : 13) 

 
  และอีกอายะฮฺหน่ึงเช่นเดียวกนัท่ีอลัลอฮฺ ไดต้รัสไวว้า่ : 
 

                                                              

                 (31اآلية : الشورى) 
 

ความวา่ “ และพวกเขามิไดแ้ตกแยกกนั  เวน้แต่หลงัจากไดมี้ความรู้มายงัพวกเขา
แลว้  ทั้งน้ีเพราะความริษยาระหวา่งพวกเขากนัเอง” (อซัซูรอ : 14) 

 
 เช่นเดียวกนัท่ีอลัลอฮฺไดต้รัสไวใ้นซูเราะฮฺอ่ืนวา่ : 
 

                    ( 31اآلية : يونس) 
 

ความวา่ “ และมนุษยน์ั้นมิใช่อ่ืนใด    นอกจากเป็นประชาชาติเดียวกนั   แลว้พวก
เขาก็แตกแยกกนั”  (ยนุูส : 19) 
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  จากอายะฮฺอัลกุรอานท่ีกล่าวมาข้างต้นสามารถสรุปได้ว่า  สาเหตุท่ีเกิดความ
ขดัแยง้มีอยู ่ 2  ประการใหญ่ ๆ คือ  ความรู้เท่าไม่ถึงการ และห่างไกลจากความจริง  

อลักุรอานไดเ้นน้เตือนถึงเร่ืองความแตกแยกและการโตแ้ยง้ไวอ้ยา่งไร  อลักุรอาน
ได้เตือนและย  ้าเพื่อให้เราได้ประจกัษ์ถึงอนัตรายจากทั้งสอง โดยไม่ได้ห้ามถึงการขดัแยง้ใน
ประเด็นขอ้วินิจฉยัต่างๆ ในศาสนา   สะละฟุศศอลิหฺ กลัยาณชนแห่งยุคแรกของอิสลามไดมี้ความ
เขา้ใจอย่างลึกซ้ึงถึงขอ้เท็จจริงอนัน้ี พวกเขาเหล่านั้น ไม่มีปัญหาขดัแยง้เก่ียวกบัการวินิจฉัย
ขอ้ปลีกยอ่ยในศาสนา  แต่ทวา่พวกเขาเหล่านั้น ไดรั้กษาไวซ่ึ้งน ้ าใจ ความสัมพนัธ์ไมตรีทางเครือ
ญาติตระกลู และรักษาไวซ่ึ้งความเป็นพี่นอ้งในอิสลามอยา่งคงมัน่ในระหวา่งพวกเขา    

ดงันั้นขอ้ขดัแยง้ในดา้นการวนิิจฉยัประเด็นขอ้ปลีกยอ่ยในศาสนานั้น ไม่ไดท้  าให้
ความรักระหวา่งพวกเขาตอ้งสลายส้ินแต่อยา่งใด และไม่มีรูปแบบหน่ึงรูปแบบท่ีเป็นสาเหตุให้เกิด
ความแตกแยกและโตเ้ถียงกนัเลย ประเด็นการขดัแยง้ในเชิงวินิจฉยัขอ้ปลีกยอ่ยในศาสนานั้น ได้
เกิดข้ึนอยา่งมากมาย ทุกประเด็นวินิจฉยัยอ่มข้ึนอยูก่บัส่ิงท่ีไดรั้บความเขา้ใจจากตวับทต่างๆ ของ
ศาสนา ท่ีมาจากอลักุรอานและซุนนะฮ์  และไดน้ าการวินิจฉยัตามนยัท่ีพวกเขาไดทุ้่มเทพยายามมา
เป็นส่ือเพื่อการภกัดีต่ออลัลอฮฺ  และปราชญ์นักวินิจฉัยก็สามารถยึดมาเป็นแนวทางในการ
ปฏิบติัของตนเองได้ ถึงหากแมน้ว่า การวินิจฉัยของพวกเขานั้นมีความแตกต่างกนัในประเด็น
ขอ้ปลีกยอ่ยมนัมากมาย     แต่ภาคผลในการท าอิบาดะฮต่์ออลัลอฮฺ  นั้น ไดป้ระมวลไว ้ณ ท่ี
พวกเขาแลว้ โดยทุกคนยอ่มกา้วไปสู่ประตูแห่งความพึงพอพระทยัของอลัลอฮฺ  ในส่ิงท่ีพวกเขา
ไดทุ้่มเทความเขา้ใจและวินิจฉัยเอาไว ้   พวกเขาขดัแยง้ประเด็นขอ้ปลีกย่อยแต่เป็นเอกภาพใน
เป้าหมาย  ซ่ึงเป้าหมายนั้นก็คือ    การท าให้บรรลุถึงความพึงพอพระทยัของอลัลอฮฺ  เป็น
เป้าหมายท่ีน าไปสู่ผลการตอบแทนท่ีพระองคท์รงตระเตรียมเอาไวส้ าหรับนกัวินิจฉยัศาสนา   ซ่ึง
บางคร้ังเขาไดอ้าจไดรั้บ 2 การตอบแทน หรือเพียง 1 การตอบแทน โดยท่ีปราชญน์กัวินิจฉยัได้
เล็งเห็นถึงวจนะของท่านรอสูล  ท่ีวา่ 
 

   8 ((رٍ جْ أَ  وُ لَ ف َ  أْ طَ خْ أَ فَ  مَ كَ ا حَ إدَ وَ  انِ رَ جْ أَ  وُ لَ ف َ  ابِ حَ صْ أَ د فَ هِ تَ اجْ فَ  مُ اكِ احلَْ  مَ كَ ا حَ )) إدَ 
 

ความวา่ “ เม่ือผูต้ดัสิน(ปราชญมุ์จญฮิด) ไดท้  าการวนิิจฉยั แลว้ถูกตอ้ง เขายอ่มได้
สองการตอบแทนและเม่ือเขาไดท้  าการวนิิจฉยั แลว้ผดิพลาด เขายอ่มไดรั้บผลการ
ตอบแทนเดียว”  
          

                                                 
8
 หะดีษบนัทึกโดย  al-Bukhari และ al-Muslim   
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แต่ทวา่ พวกเขาต่างปกป้อง รักษาน ้าใจซ่ึงกนัและกนั รักษาสัมพนัธ์ไมตรี ความ
เป็นพี่นอ้งร่วมอิสลาม ซ่ึงอลัลอฮฺ  ทรงผกูสายใยความสัมพนัธ์อนัแน่นแฟ้นไวใ้นหมู่พวกเขา
แลว้   เพราะฉะนั้น ความผกูพนัอนัน้ี จึงไม่แตกร้าวดว้ยสาเหตุการขดัแยง้ทางดา้นวินิจฉยัแต่อยา่ง
ใดเลย และความผกูพนัอนัดีของพวกเขาน้ีก็ยงัคงอยูบ่นวิถีของมนัเสมอ 

บุคคลใดจากพวกท่านจะไม่ท าการละหมาดอัสริ นอกจาก ณ ท่ีหมู่บ้าน             
บนีกุรอยเซฺาะฮ์ บรรดาซอฮาบะฮท์ั้งหมด  จึงมุ่งหนา้ไปยงัหมู่บา้นบนีกุรอยเซฺาะฮ์ เพื่อสนองค าสั่ง
ของท่านรอสูล  แต่มีซอฮาบะฮ์กลุ่มหน่ึงเดินทางล่าช้า   ตามหมายก าหนดการณ์ท่ีท่าน           
รอสูล  ไดก้ าหนดไว ้ จึงมีการปรึกษากนัข้ึนในหมู่พวกเขา ว่าจะท าการละหมาดอสัริระหวา่ง
ทางเพื่อพวกเขาจะไดท้  าการละหมาดอสัริในเวลาได้  หรือวา่จะท าการล่าชา้ในการละหมาด แมว้า่
จะไม่ได้ละหมาดในเวลาของอสัริก็ตามเพื่อไม่ขัดต่อค าสั่งของท่านรอสุล  พวกเขาจึงได้
ปรึกษากนั     ซอฮาบะฮบ์างกลุ่มท าการละหมาดอสัริระหวา่งทาง และอีกกลุ่มหน่ึงท าการละหมาด
ท่ีบนีกุรอยเซฺาะฮ์ เม่ือพวกเขาเดินทางถึงหมู่บา้นนบีกุรอยเซฺาะฮ์ ท่านนบี  จึงรับทราบและ
ไม่ไดต้  าหนิกรณีขอ้ขดัแยง้ดงักล่าวของซอฮาบะฮท่ี์ไม่ไดมี้ความรุนแรงใดๆ เลย ไม่วา่จะรูปแบบ
ใดรูปแบบหน่ึงก็ตาม เน่ืองจากมนัเป็นเพียงแค่การขดัแยง้ในเชิงการวินิจฉัยอนัเป็นท่ีอนุมติัตาม
หลกัศาสนา ซ่ึงการขดัแยง้ดงักล่าว ต่างก็มีเป้าหมายเดียวกนั นัน่ก็คือ เพื่อสร้างความใกลชิ้ดต่อ     
อลัลอฮฺ  นัน่คือยุคสมยัแรกท่ีเขา้ใจถึงค าบญัชาใชข้องอลัลอฮฺ  และรอสูล  พวกเขาได้
ด าเนินบนวิถีทางน้ี แต่ส าหรับวนัน้ี บรรดามุสลิมีนส่วนมากต่างบริโภค ด่ืมด ่า ปัญหาความขดัแยง้
ในดา้นประเด็นการวินิจฉยั พวกเขาไดท้  าให้มนัเป็นปัจจยัหลกั อนัเน่ืองจากความเห็นแก่ตวั ท าให้
เป็นปัจจยัท่ีมากระเทาะหลกัวนิิจฉยัต่างๆ ของมซัฮบั เพื่ออวดอา้งความรู้ของตนเองทั้งท่ีพวกเขายงั
ไปไม่ถึงอีกฟากฝ่ังหน่ึงเลย 

เม่ือวโรกาสงานร าลึกวนัประสูติของท่านนบี   มาเยือน บรรยากาศแห่งความ
ขดัแยง้ในเร่ืองการฮุกุ่มการเฉลิมฉลองร าลึกเมาลิดของท่านนบี  ไดพ้ดัหวนกลบัมาทุกปี การ
ขดัแยง้ในดา้นวนิิจฉยัอนัน้ีไม่ใช่ปัญหาแต่อยา่งใด หากท่านไดว้เิคราะห์และท าให้บรรลุการวินิจฉยั
ตามหลักการของศาสนาท่ีท าให้จิตใจของท่านมัน่คงและหาข้อยุติได้ มนัก็ไม่ใช่เป็นเร่ืองท่ี
ยากล าบากเลย แต่ความวิบติัอนัยิ่งใหญ่คือการพลิกผนัประเด็นขอ้วินิจฉยั ให้เป็นความตกต ่า การ
ท าลาย เพื่อสนองความเห็นตามทศันะหน่ึงๆ ของตน อนัเน่ืองจากความเห็นแก่ตวั    โดยใชห้ลกั
วินิจฉยัหน่ึงมาข่มกบัอีกหลกัวินิจฉยัหน่ึง ทั้งท่ีต่างฝ่ายก็มีจุดมุ่งหมายเดียวกนั นัน่ก็คือ     เพื่อให้
สร้างความพึงพอพระทยัต่ออลัลอฮฺ  ดงันั้น     ตามแบบฉบบัของสะละฟุศศอลิหฺและวิญญาณ
ของนิติศาสตร์อิสลาม จึงไม่น าประเด็นขอ้ปลีกยอ่ยในเร่ืองการวนิิจฉยัมาเป็นขอ้ต าหนิกนัและกนั 
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ดงัท่ีรอบบินส์  (Robbins 1983 : 67-75 อา้งถึงใน ฉลาก  กนักา, 2547 : 15-16)   
กล่าวถึง  สาเหตุของความขดัแยง้เช่นเดียวกนัวา่  เกิดจากสาเหตุ  8  ประการ คือ 
  1.  ความเป็นกนัเองมีนอ้ย 
  2.  การพึ่งพาอาศยัใชท้รัพยากรอยา่งเดียวกนั 
  3.  ความแตกต่างในเกณฑป์ระเมินผลและระบบการใหร้างวลัตอบแทน 
  4.  มีส่วนร่วมในการตดัสินใจ   
  5.  ความแตกต่างของสมาชิกดว้ยกนั 
  6.  ความไม่เหมาะสมในบทบาท 
  7.  ความไม่พอใจในบทบาท 
  8.  การบิดเบือนข่าวสาร 
  บาร์รอนและกรีนเบอร์ก (Baron, R.A. Greenberg  1989 : 376  อา้งถึงใน  นิ
เลาะ  แวอุเซ็ง 2548 : 152) ไดก้ล่าวไวว้า่ อยูเ่บ้ืองหลงัความขดัแยง้ระหวา่งบุคคล คือ ความขดัขอ้ง
ใจท่ีฝังใจ (Lasting Grudges) การให้เหตุผลท่ีผิด (Falty Attribution) การส่ือสารท่ีลม้เหลว                  
(Fatty Communication) และการวิจารณ์เพื่อการท าลาย (Destructive  Criticism)  ความ
ขดัขอ้งใจท่ีฝังใจอาจเกิดจากสาเหตุความโกรธแคน้อยา่งรุนแรงต่อบุคคลหรือกลุ่มบุคคลซ่ึงถูกมอง
ว่าเป็นผูท่ี้ท  าให้เกิดความสูญเสียต่อผูอ่ื้น  อิสลามเขา้ไปมีเก่ียวขอ้งกบัปัจจยัดงักล่าวโดยการเน้น
เร่ืองค่านิยมของความยุติธรรม ซ่ึงนักวิชาการถือเป็นหน่ึงในจุดมุ่งหมายหลกัของอิสลาม ดงัท่ี 
อลัลอฮฺ  ทรงตรัสไวว้า่ 

 

  إن   ﴿                                  

                                     ﴾ : (10)النحل اآلية  
 

     ความวา่ “แทจ้ริงอลัลอฮฺทรงใชใ้หรั้กษาความยติุธรรมและท าดี และการบริจาค 
    แก่ญาติใกลชิ้ด  และใหล้ะเวน้จากการท าลามกและการชัว่ชา้  และการอธรรม   
    พระองคท์รงตดัเตือนพวกเจา้เพื่อพวกเจา้จกัไดร้ าลึก”  (อนันะหลุ  90) 

 

              ﴿                             

                              ﴾ : (1)املائدة اآلية   
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      ความวา่ “จงอยา่ใหก้ารเกลียดชงัพวกหน่ึงพวกใด ท าใหพ้วกเจา้ไม่ยติุธรรม  
     จงยติุธรรมเถิด  มนัเป็นส่ิงท่ีใกลก้บัความย  าเกรงยิง่กวา่” (อลัมาอิดะฮฺ : 8 )  
 

นอกจากน้ี  ค  าสอนอิสลามไดก้ าชบัเร่ืองการใหอ้ภยั  โดยไดเ้ช่ือมการให้อภยักล่าว
เขา้กบัการใหอ้ภยัของอลัลอฮฺ  ดงัปรากฏในโองการดงัน้ี  

 

  ﴿                              ﴾ 

     (33)النور اآلية :     
 

ความวา่ “พวกเจา้จงอภยัและยกโทษ (ใหแ้กพ้วกเขาเถิด)  พวกเจา้จะไม่ชอบหรือ 
 ท่ีอลัลอฮฺจะทรงอภยัให้แก่พวกเจา้  และอลัลอฮฺนั้นเป็นผูท้รงอภยัผูท้รงเมตตา

เสมอ”   (อนันูร  : 22) 
 
  ศกัด์ิไทย  สุรกิจบวร  (2545 : 272) ได้แบ่งสาเหตุของความขดัแยง้ว่าเกิดจาก
สาเหตุดงัต่อไปน้ี 

1. องค์ประกอบด้านบุคคล เป็นสาเหตุท่ีเกิดจากบุคคล หรือกลุ่มคน ซ่ึงแบ่ง
ออกเป็น  4  ส่วนใหญ่ๆ คือ ภูมิหลงั แบบฉบบั การรับรู้และความรู้สึกของแต่ละคน 

1.1 ภูมิหลงั แต่ละคนย่อมมีภูมิหลงัท่ีแตกต่างกนั เช่น ความแตกต่างกนัใน
ดา้นความคิด ดา้นวฒันธรรม การศึกษา ค่านิยม ความเช่ือ และประสบการณ์ 

1.2 แบบฉบบั (Style) มนุษยย์อ่มมีแบบฉบบัของการกระท าเฉพาะของตนเอง
แบบฉบบัของบุคคลอาจพิจารณาได ้ เช่น 

ก. แบบฉบบัทางจิตวทิยา  ไม่วา่จะเป็นทางดา้นความคิด ความรู้สึก หรือ
ประสามสัมผสั       

ข. แบบฉบบัทางอารมณ์ เป็นแบบฉบับของบุคคลท่ีแตกต่างกนัไปตาม
สภาพอารมณ์ บางคนชอบเป็นมิตร บางคนชอบช่วยเหลือผูอ่ื้น บางคนชอบข่มขู่ กา้วร้าว 

ค. แบบฉบับของการเจรจาเป็นผลมาจากอารมณ์ ถ้า เป็นคนพินิจ
ไตร่ตรองมกัจะมีอารมณ์เย็น แบบฉบบัของการเจรจาก็จะเป็นแบบหน่ึง แต่ถ้าเป็นคนก้าวร้าว 
อารมณ์ร้อนแบบฉบบัของการเจรจาก็จะเป็นอกัแบบหน่ึง 

ง. แบบฉบบัทางภาวะผูน้ า สามารถแบ่งออกไดห้ลายวิธี เช่น แบบมุ่งคน
หรือมุ่งสัมพนัธ์ เป็นตน้ ถา้ผูน้ ากบัผูต้ามเป็นแบบเดียวหนัปัญหาก็อาจจะไม่เกิดข้ึน แต่ถา้ผูน้ าและผู ้
ตามเป็นคนละแบบกนัปัญหาก็อาจจะเกิดข้ึนไดเ้สมอ 
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1.3 การรับรู้ การรับรู้ท่ีไม่เหมือนกนัของบุคคลเป็นผลท าให้เกิดความขดัแยง้
การรับรู้ซ่ึงส่งผลต่อการขดัแยง้ แบ่งออกเป็น 2 อยา่ง 

ก. การรับรู้ท่ีบิดเบือน 
ข. การรับรู้ท่ีแตกต่างกนั 

1.4 ความรู้สึก  คนเราเม่ือมีความรู้สึกท่ีแตกต่างกัน ย่อมท าให้เกิดความ
สับสนและน าไปสู่ความขดัแยง้ในท่ีสุด  เพราะวา่ความรู้สึกของบุคคลส่งผลต่อความไวว้างใจหรือ
ความความศรัทธาต่อคนอ่ืน และส่งผลไปยงัเจตคติและพฤติกรรมของบุคคล  ดงันั้นจึงเห็นได้
ชดัเจนวา่สาเหตุหน่ึงของความขดัแยง้ของบุคคลคือ ความรู้สึกของบุคคล    

2. องคป์ระกอบดา้นปฏิสัมพนัธ์ การปฏิสัมพนัธ์ท่ีเป็นสาเหตุของความขดัแยง้ก็ 
คือการส่ือสารไม่ดี ไม่มีคุณภาพ เป็นเหตุท่ีท าให้เขา้ใจผิด ซ่ึงท าให้เกิดความขดัแยง้ในท่ีสุด ความ
ขดัแยง้จึงอาจเกิดจากส่วนประกอบทั้ง 3 ส่วน 
          2.1 ปัญหาจากผูส่้งข่าวสาร เช่น การส่งข่าวสารท่ีไม่สมบูรณ์หรือไม่เพียงพอ
การส่งข่าวสารท่ีคลุมเครือหรือไม่ชดัเจน เขา้ใจความหมายของการส่งข่าวสารยงัไม่ถูกตอ้ง และ
เปล่ียนความคิดออกไปเป็นส่ือเพื่อการส่งข่าวสารไม่ไดถู้กตอ้งและสมบูรณ์ 
         2.2  ปัญหาจากส่ือท่ีใชส่้งข่าวสาร เช่น การบิดเบือนขอ้มูลโดยไม่ไดต้ั้งใจของ
ผูส่้งข่าวสารซ่ึงอาจจะเกิดจากถอ้ยค าหรือท่าทางท่ีท าจนเคยชิน  โดยท าใหข้อ้เทจ็จริงบิดเบือนไป   
         2.3 ปัญหาจากผูข้่าวสารเช่นความสามารถของผูท่ี้รับข่าวสารท่ีจะแปล
ความหมายของขอ้มูลจากส่ือมาเป็นความคิด เป็นตน้วา่ท่ีไม่เขา้ใจภาษาท่ีใช้ในการส่ือสารยอ่มท า
ใหเ้กิดความขดัแยง้กนัได ้และความเขา้ใจไม่ตรงกนัระหวา่งผูรั้บข่าวสารและผูส่้งข่าวสาร 
   3.   สภาพขององคก์ารท่ีเป็นสาเหตุของความขดัแยง้ สภาพขององคก์ารก็ยงัเป็น
สาเหตุของความขดัแยง้ท่ีส าคญัอยา่งหน่ึง สาเหตุของความขดัแยง้ในองคก์ารมีดงัน้ี 
         3.1 การมีทรัพยากรท่ีจ ากัด โครงสร้างขององค์การจะเป็นตัวก าหนด
ทรัพยากรและกิจกรรมทรัพยากรขององค์การท่ีส าคญั ไดแ้ก่  คน  เงิน วสัดุ ทกัษะ เวลา เป็นตน้  
เม่ือบุคคลมีความตอ้งการทรัพยากรท่ีมีอยูอ่ยา่งจ ากดั ยอ่มเกิดการแข่งขนัเพื่อท่ีจะไดใ้ช้ทรัพยากร
เหล่านั้นความขดัแยง้ยอ่มเกิดข้ึนไดแ้น่นอน 
         3.2  ความคลุมเครือ  เป็นสาเหตุของความขดัแย้ง เช่น ความคลุมเครือทาง
โครงสร้างเป็นตน้ว่า  สายการบงัคบับญัชาเป็นอย่างไร  ใครท าหน้าท่ีอย่างไร  ความคลุมเครือ
ทางดา้นบทบาทเป็นตน้วา่ใครตอ้งรับผดิชอบอะไร  
         3.3  กฎเกณฑ์ท่ีเขม้งวด กฎเกณฑ์ตรงกนัขา้มกบัความคลุมเครือคือท าให้
บุคคลอึดอดัในการท างาน และท าให้เห็นวา่ผูบ้ริหารใชอ้  านาจเกินความจ าเป็น 
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         3.4  การแข่งขนั ลกัษณะโดยทัว่ไปขององคก์รมกัจะมีโครงสร้างโดยทัว่ไปท่ี
ท าใหเ้กิดการแข่งขนั เน่ืองจากขอ้จ ากดัในทรัพยากร สภาพการแข่งขนัจึงท าให้เกิดความขดัแยง้ใน
องคก์รไดข้ึ้น 
         3.5   การมีขอ้ยกเวน้ การท่ีบุคคลบางคน ไดรั้บขอ้ยกเวน้ท่ีไม่ตอ้งปฏิบติัก็เป็น
สาเหตุใหเ้กิดความขดัแยง้ 
  เดอ โบโน  (Edward De Bono.1987 :47-73, อา้งถึงใน ศุวดี  ตาปนานนท.์ 2542 
: 23) ใหค้วามเห็นวา่สาเหตุส าคญัของความขดัแยง้ระหวา่งบุคคล คือ การมีความคิดเห็นไม่ตรงกนั 
ซ่ึงเกิดจากสาเหตุส าคญั 3 ประการ คือ  

1. การมองเห็นส่ิงต่าง ๆ ไม่เหมือนกนั เน่ืองมาจาก 
1.1 อารมณ์ 
1.2 สภาพแวดลอ้ม 
1.3 ความจ ากดัในการมอง 
1.4 เหตุผลเฉพาะหนา้ 
1.5 มองคนละมุม 
1.6 การมีขอ้มูลท่ีแตกต่างกนั 
1.7 การมองภาพรวมหรือมองบางส่วน 
1.8 ประสบการณ์ 
1.9 การคาดคะเน 
1.10  การรับรู้   

2. มีความตอ้งการส่ิงต่าง ๆ ไม่เหมือนกนั 
3. มีแบบของความคิดไม่เหมือนกนั 

  เสริมศกัด์ิ  วิศาลาภรณ์ (2534 : 71) เช่ือว่าความขดัแยง้ในวงการศึกษาเกิดจาก
ลกัษณะส าคญั 3 ประการคือ 
  1.   ทรัพยากรในการศึกษามีไม่เพียงพอกบัความตอ้งการของบุคคลในสถานศึกษา  
หรือองคก์รท่ีเก่ียวขอ้งกบัการศึกษา  ทรัพยากรในท่ีน้ีอาจเป็นส่ิงท่ีเห็นไดแ้ละส่ิงท่ีเห็นไม่ได ้เช่น 
คน เงิน วสัดุอุปกรณ์ ต าแหน่ง สถานภาพ หรือช่ือเสียง เกียรติยศ  
  2.  การแสวงหาวิธีการท่ีจะควบคุมกิจกรรม งานหรืออ านาจซ่ึงเป็นสมบติัของคน
อ่ืนหรือกลุ่มอ่ืน  ความขดัแยง้น้ีเป็นผลมาจาก ความกา้วก่ายในงานหรืออ านาจหนา้ท่ีของผูอ่ื้น 
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  3.  ไม่สามารถตกลงกนัได ้ เก่ียวกบัเป้าหมายหรือวิธีการในการท างาน  หรือต่าง
คนต่างมีเป้าหมาย หรือวิธีการท่ีแตกต่างกนั และเป้าหมายหรือวิธีการท่ีแตกต่างกนันั้นไม่สามารถ
ไปดว้ยกนัได ้
  รังสรรค์ แระเสริฐศรี  (2548 : 298) กล่าวว่า  สาเหตุของความขัดแย้งเป็น
กระบวนการแกปั้ญหาความขดัแยง้ซ่ึงเร่ิมจากการท าความเขา้ใจถึงสถานการณ์ของความขดัแยง้ ซ่ึง
แบ่งออกเป็นหลายรูปแบบดงัน้ี 

1. ความขดัแยง้ในแนวด่ิง (Vetical  of  Conflict)  จะเกิดข้ึนในระดบัสายการ
บงัคบับญัชา  โดยทัว่ไปจะเกิดข้ึนกบัความเห็นท่ีไม่ตรงกนัของผูบ้งัคบับญัชา และผูใ้ตบ้งัคบับญัชา
ในดา้นทรัพยากร เป้าหมาย หรือผลลพัธ์ของการปฏิบติังาน 

2.  ความขดัแยง้ในแนวนอน (Horizontal  of  Conflict)  จะเกิดข้ึนระหวา่งบุคคล
หรือกลุ่มในระดบัสายการบงัคบับญัชาเดียวกนั  โดยจะเก่ียวขอ้งกบัความเขา้กนัไม่ไดข้องเป้าหมาย
การขาดแคลนทรัพยากร และปัจจยัระหวา่งบุคคล 

3. ความขดัแยง้ระหวา่งสายการบงัคบับญัชา-ท่ีปรึกษา เป็นความขดัแยง้ท่ีเกิดข้ึนใน
แนวนอน  ซ่ึงจะเก่ียวขอ้งกบัการเขา้กนัไม่ได ้ระหวา่งพนกังานท่ีมีอ านาจบริหารกบัพนกังานฝ่ายท่ี
ปรึกษา 

4. ความขดัแยง้ดา้นบทบาท (Role Conflicts)  เป็นความขดัแยง้ในการท างานปกติ 
ซ่ึงเกิดจากการส่ือสารท่ีไม่ชดัเจน  เก่ียวกบัเป้าหมายการท างานท่ีมากเกินไป การก าหนดลกัษณะ
งานท่ีนอ้ยเกินไป และความไม่สามารถเขา้กนัได ้ระหวา่งความคาดหวงัจากแหล่งท่ีแตกต่าง 

5. ความสัมพนัธ์ของเส้นทางการไหลของงาน (Workflow  Interdependencies)  
คือ ตน้ก าเนิดของความขดัแยง้การโตเ้ถียงและความไม่เห็นดว้ย อาจจะเกิดข้ึนกบับุคคลและกลุ่มท่ี
ตอ้งการความร่วมมือ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายท่ีทา้ทาย ซ่ึงหากงานมีลกัษณะท่ีตอ้งพึ่งพาอาศยักนัสูง
จะท าใหเ้กิดความขดัแยง้ไดง่้าย 

6. ความขัดแย้ง ท่ี เ กิ ด ข้ึนจากความไม่ ชัด เ จนในอ านาจหน้ า ท่ี  (Domain  

Ambiguities)  ซ่ึงหากบุคคลหรือกลุ่มอยูใ่นสถานการณ์ท่ีก ากวม คือสถานการณ์ท่ีไม่รู้วา่ตนเองมี
หนา้ท่ีอะไร  และอยู่ในความรับผิดชอบของใคร  ความขดัแยง้ก็อาจเกิดข้ึนไดง่้าย  เน่ืองจากมีการ
ท างานกา้วก่ายหนา้ท่ีกนั 

7. การขาดแคลนทรัพยากร (Resource Scarcity) จะท าให้องค์การตกอยู่ใน
สถานการณ์การแข่งขนัท่ีเสียเปรียบ  เม่ือทรัพยากรมีการขาดแคลน  ความสัมพนัธ์ในการท างานก็
จะท าใหเ้กิดปัญหาดว้ย 
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8. ความไม่สมดุลด้านอ านาจหรือคุณค่า (Power or Value Asymmetries)  
ความสัมพนัธ์ระหวา่งงาน สามารถสร้างความขดัแยง้ได ้ โดยจะเกิดข้ึนเม่ือบุคคลหรือกลุ่มท่ีตอ้ง
ท างานร่วมกนัมีความแตกต่างกนัอยา่งมากในต าแหน่งหนา้ท่ี อ านาจหรือคุณค่า   
  เสริมศกัด์ิ  วิศาลาภรณ์  (2536 : 59 – 60)  กล่าวถึงสาเหตุทัว่ไปท่ีท าให้เกิดความ
ขดัแยง้แบ่งออกเป็น  องค์ประกอบดา้นบุคคลซ่ึงมีความแตกต่างในดา้นภูมิหลงั  แบบฉบบั  การ
รับรู้และความรู้สึก  ปัญหาของการปฏิสัมพนัธ์เป็นปัญหาของการส่ือสาร  และสภาพขององค์กร  
ไดแ้ก่ทรัพยากรท่ีจ ากดั  ความคลุมเครือ  กฎเกณฑ์ท่ีเขม้งวด  การแข่งขนั  การมีขอ้ยกเวน้  เป็น
สาเหตุของความขดัแยง้  
  ยงยุทธ  เกษสาคร (2545 : 268-269 อา้งอิงมาจาก Kreitner 1992: 509) ไดใ้ห้
สาเหตุของความขดัแยง้ระหวา่งบุคคลภายในองคก์าร มีปัจจยัหลายประการท่ีเป็นตน้เหตุของความ
ขดัแยง้ ซ่ึงไดแ้สดงความคิดเห็นไวด้งัน้ี 

1.  ความคลุมเครือของอ านาจหน้าท่ี  ความขดัแยง้จะเกิดข้ึนเม่ือขอบเขตของ
อ านาจหนา้ท่ีไม่ชดัเจน  ยงัผลใหมี้การแข่งขนัเพื่อช่วงชิงทรัพยากรในการบริหารและอ านาจ  ซ่ึงแต่
ละฝ่ายพยายามท่ีจะมุ่งเอาความดีความชอบเม่ือประสบความส าเร็จในงานและจะพยายามหลีกเล่ียง
การถูกต าหนิเม่ือประสบความลม้เหลวจากการปฏิบติังานร่วมกนั 

2.  การส่ือสารระบบปิด  เน่ืองจากการส่ือสารเป็นกระบานการท่ีจะสร้างความ
เขา้ใจให้กบัพนักงานซ่ึงมีความสลบัซับซ้อนและเผชิญกับปัญหาอุปสรรคมากมายท่ีจะน าไปสู่
ความไม่เขา้ใจซ่ึงกนัและกนั  การส่ือสารทางเดียวซ่ึงการส่ือสารระบบปิดอาจท าให้ขอ้มูลท่ีไดรั้บ
นั้นถูกบิดเบือนไปจากขอ้เท็จจริงจากการใช้ภาษาท่ีคลุมเครือ  ซ่ึงนับเป็นความลม้เหลวของการ
ส่ือสารในองคก์าร 

3.  ขอ้จ ากดัในเร่ืองของเวลาการปฏิบติังาน  เม่ือเวลาในการท างานมีไม่เพียงพอ
มกัจะก่อให้เกิดความกดดนั  เกิดความเครียด  และความจ าเป็นท่ีจะตอ้งใชว้สัดุอุปกรณ์ท่ีมีอยูอ่ยา่ง
จ ากดั  รวมถึงก าลงัคนมากข้ึนเพื่อปฏิบติังานใหเ้สร็จทนัเวลา 

4.  มาตรฐาน  กฎเกณฑ์  นโยบายหรือวิธีการปฏิบติังานท่ีไม่แน่นอน  การตีความ
กฎระเบียบ  หรือมาตรฐานท่ีเก่ียวกบัการปฏิบติังานมกัจะมีความผิดพลาด  เบ่ียงเบน   ก่อให้เกิด
ความเขา้ใจผดิ  มุ่งจะเอาชนะกนั  และน าไปสู่ความขดัแยง้ได ้

5.  ความแตกต่างระหว่างบุคคล  ทั้ งในด้านความเช่ือ  ค่านิยม  เป้าหมาย  
บุคลิกภาพ  ความต้องการ  ความรู้ความสามารถและอ่ืนๆ  ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีเป็นส่ิงท่ีบุคคลจะ
เปล่ียนแปลงไดย้าก 
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6.  ความคาดหวงัในการท างานท่ีสูงเกินไป  ความไม่พึงพอใจจะเกิดข้ึนเม่ือความ
คาดหวงัในการท างานไดรั้บการตอบสนอง  บางคร้ังผูร่้วมงานไม่เห็นดว้ยหรือไม่ยอมรับเป้าหมาย
และความคาดหวงัท่ีองค์การก าหนดข้ึน  จึงเกิดความไม่พึงพอใจ  อาจเป็นสาเหตุน าไปสู่ความ
ขดัแยง้ได ้
  ปรียาพร  วงศ์อนุตรโรจน์ (2544 : 159-160) ได้เสนอสาเหตุของความขดัแยง้
ภายในองคก์ารดงัน้ี   ความขดัแยง้เกิดข้ึนจาการท่ีบุคคลในองคก์ารตอ้งตดัสินใจเลือกกระท าส่ิงใด
ส่ิงหน่ึงและไปขดักบับุคลอ่ืน   ในดา้นเป้าหมายทรัพยากร  วธีิการท างานและอ่ืนๆ  ความขดัแยง้จึง
เกิดข้ึนจากบุคคลในองค์การ   บางคร้ังเกิดจากการเปล่ียนแปลงวิธีการในการปฏิบติังาน   การ
ด าเนินงานผิดวตัถุประสงค์   การแย่งต าแหน่ง   ความขดัแยง้มกัเกิดข้ึนเสมอและมกัหลีกเล่ียงได้
ยาก   สาเหตุของความขดัแยง้ท่ีเกิดข้ึนระหวา่งบุคคลกบับุคคลหรือบุคคลกบักลุ่ม   โดยทัว่ไปสรุป
ไดด้งัน้ี  
  1.  การจดัสรรทรัพยากร เช่น เงิน วสัดุ อุปกรณ์ สถานท่ี คน  เป็นส่ิงท่ีหน่วยงาน
ต้องจดัสรรให้แก่กลุ่มต่าง ๆ ปัญหาเกิดข้ึนเน่ืองจากการแบ่งสันปันส่วนไม่เป็นไปตามความ
ตอ้งการทรัพยากรมีนอ้ยไม่เพียงพอกบัความตอ้งการ  เช่น  การให ้2 ขั้นไม่ทัว่ถึง 
  2.  ความแตกต่างในดา้นเป้าหมายของบุคคลกบัองค์การ  ส่ิงท่ีเราตั้งไวไ้ม่เป็นไป
ตามเป้าหมายเน่ืองจากแต่ละบุคคลมีเป้าหมายแตกต่างกนัเม่ือมาอยูร่วมกนัท าให้เกิดความแตกต่าง
ระหวา่งเป้าหมายส่วนบุคคลกบัเป้าหมายขององคก์าร  ท าใหค้นเราเลือกปฏิบติัแตกต่างกนัไปดว้ย 
  3.  ความไม่สัมพนัธ์กนัระหวา่งค าสั่งอยา่งเป็นทางการกบัค าสั่งท่ีไม่เป็นทางการ
โดยทัว่ไปส่ิงท่ีเป็นค าสั่งควรเป็นแนวทางปฏิบติัท่ีสอดคล้องกนั  แต่บางคร้ังหน่วยงานมีค าสั่งท่ี
ตอ้งการความถูกตอ้ง  มีระเบียบ  มีการเลือกปฏิบติัส าหรับบางคนเป็นขอ้ยกเวน้ เช่น การมาท างาน
สาย การขาดงานหรือในกรณีท่ีค าสั่งท่ีเป็นลายลกัษณ์อกัษรกบัค าสั่งดว้ยวาจาไม่ตรงกนัก็มี 
  4.  ลกัษณะโครงสร้างขององค์การแต่ละแผนกมีความแตกต่างกันตวัอย่างเช่น
แผนกขายกบัแผนกบญัชีมีลกัษณะหนา้ท่ีและงานท่ีปฏิบติัแตกต่างกนัอยูท่  าให้เกิดความส าคญัและ
เป้าหมายของงานคนละลกัษณะ  ผูป้ฏิบติังานอาจเห็นความแตกต่างของการเลือกปฏิบติัของฝ่าย
บริหารท่ีใหค้วามส าคญัไม่เท่ากนั  ท าใหเ้กิดความขดัแยง้กนัได ้
  5.  ความแตกต่างในดา้นพฤติกรรมส่วนบุคคล  เช่นบุคลิกภาพ  เป้าหมายส่วนตวั
ความเช่ือค่านิยม   ซ่ึงแตกต่างจากคนอ่ืนท าให้เกิดการยึดถือ  เช่ือมัน่ในความคิดของตนเอง  การ
ปฏิบติัของตนท าใหเ้กิดความขดัแยง้กนัได ้
  6.  ลกัษณะงานท่ีปฏิบติั  เป็นความไม่สัมพนัธ์ระหว่างงานท่ีปฏิบติักบัความเช่ือ  
ความคิดความสามารถของตน   บางคนมีแนวความคิดเช่นน้ีแต่ตอ้งปฏิบติัตามค าสั่ง  หรืองานท่ีท า
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อยูง่่ายแต่ความสามารถท่ีตนเองท าสูงเกิดความเบ่ือหน่ายและเห็นขดัแยง้กบัผูอ่ื้นในเร่ืองการท างาน
การไม่ไดก้  าหนดหนา้ท่ี ความรับผดิชอบท่ีชดัเจน ท าใหก้ารท างานมีความขดัแยง้กนัได ้
  นอกจากน้ี ความขดัแยง้สามารถเกิดข้ึนได ้ จากการเปล่ียนแปลงขององคก์าร  เช่น  
จากการเปล่ียนแปลงโครงสร้าง การยา้ยงาน การเล่ือนต าแหน่ง การปรับตวัของบุคคล  ไม่ไดต้ามท่ี
องคก์ารก าหนดท าใหเ้กิดความขดัแยง้ในบทบาทหนา้ท่ีของตนเองดว้ย 

สมคิด   บางโม  (2545 : 263) ไดก้ล่าววา่สาเหตุของความขดัแยง้มกัเกิดจากความ
คิดเห็นและผลโยชน์ท่ีไม่เหมือนกนั แต่ถา้พิจารณาให้ละเอียดจะพบว่าความขดัแยง้เกิดข้ึนไดจ้าก
สาเหตุต่าง ๆ ดงัต่อไปน้ี 
  1.  ขอ้มูล  (Fact)  การไดรั้บขอ้มูลท่ีไม่เหมือนกนัหรือมาจากแหล่งขอ้มูลต่างกนั 
  2.  ค่านิยมและความเช่ือ  (Value)  การมีค่านิยมและความเช่ือแตกต่างกนัเพราะ
ถูกหล่อหลอมมาต่างกนั ไดแ้ก่ ประเพณี ศาสนา สถาบนัท่ีส าเร็จการศึกษา สภาพครอบครัว ฯลฯ 
  3.  เป้าหมายของบุคคลหรือของหน่วยงาน  (Objective)  บุคคลหรือหน่วยงานมี
เป้าหมายแตกต่างกนัหรือขดัแยง้กนั ต่างฝ่ายต่างมุ่งจะใหบ้รรลุเป้าหมายของตน 

4.  โครงสร้างขององคก์ร  (Structure)  ซ่ึงท าใหบ้างหน่วยงานรู้สึกวา่งานของตน
ส าคญักวา่งานของคนอ่ืน ลกัษณะของโครงสร้างก่อให้เกิดปัญหา มีกฎระเบียบหรือขอ้บงัคบัมาก
ท าใหก้ารท างานไม่คล่องตวั 

5.  การส่ือสาร  (Communication)  เช่น การสั่งการ การรายงาน การให้ขอ้มูลไม่
มีประสิทธิภาพ ล่าช้า หรือขาดตกบกพร่องไม่ครบถ้วน ท าให้เกิดความเขา้ใจผิดความขดัแยง้ก็
เกิดข้ึน  

6.  พฤติกรรมส่วนบุคคล (Behavior) บุคคลย่อมมีบุคลิกลักษณะและการ
แสดงออกแตกต่างกนัไป อาจจะสร้างความไม่พอใจให้แก่ผูเ้ก่ียวขอ้งไดโ้ดยไม่เจตนาอนัจะส่งผล
ไปถึงการท างานดว้ย เช่น การแต่งกาย กิริยาท่าทาง การพดูจา เป็นตน้ 

7.   การเปล่ียนแปลง (Change)  การเปล่ียนแปลงต่างๆไม่ว่าจรเป็นการ
เปล่ียนแปลงโครงสร้างขององค์การ เปล่ียนแปลงต าแหน่ง หรือเปล่ียนแปลงสภาพการจา้งมกัจะ
ไดรั้บการต่อตา้นและเกิดความขดัแยง้ข้ึนไดโ้ดยง่ายเหมือนกนั   

วิชัย  โถสุวรรณจินดา (2535 : 42) กล่าวถึง สาเหตุของความขดัแยง้ว่า เกิดจาก 
สาเหตุ 6 ประการ คือ 

1.  การแข่งขนัส าหรับทรัพยากร 
2.  การข้ึนอยูร่ะหวา่งกนัของงาน 
3.  ความคลุมเครือของขอบเขตอ านาจหนา้ท่ี 
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4.  ปัญหาดา้นสถานภาพ 
5.  อุปสรรคของการติดต่อส่ือสาร 
6.  คุณลกัษณะส่วนตวั 

  นอกจากน้ี ความขดัแยง้สามารถเกิดข้ึนได ้ จากการเปล่ียนแปลงขององคก์าร  เช่น  
จากการเปล่ียนแปลงโครงสร้าง  การยา้ยงาน  การเล่ือนต าแหน่ง  การปรับตวับุคคล  ไม่ไดต้ามท่ี
องคก์ารก าหนดท าใหเ้กิดความขดัแยง้ในบทบาทหนา้ท่ีของตนเองดว้ย 

สรุปไดว้า่ สาเหตุของความขดัแยง้มาจากหลายอยา่งดว้ยกนั เช่น มีความขดัแยง้ใน
ดา้นบุคคล ได้แก่ความแตกต่าง ค่านิยม ความคิดเห็นท่ีแตกต่างกนั ด้านองค์การหรือกลุ่ม ไดแ้ก่ 
การใชก้ฎเกณฑท่ี์เขม้งวด ความไม่ชดัเจนในอ านาจหนา้ท่ี ผลประโยชน์ขดักนั ขาดความสามคัคีใน
องค์การ ความกลัว การใช้ก าลัง การใช้อ านาจ การเห็นว่าไม่ได้รับความเป็นธรรม และการ
เปล่ียนแปลงโครงสร้างขององค์กรเหล่าน้ี ย่อมเป็นสาเหตุของความขดัแยง้ได้ทั้งส้ิน แมจ้ะเป็น
เป้าหมายเดียวกนัแต่เช่ือว่าแนวทางปฏิบติัอาจไม่เหมือนกนัเพราะแต่ละบุคคลย่อมหาวิธีท่ีตนเอง
คิดวา่เหมาะสมและจะน ามาซ่ึงความส าเร็จ   และประการสุดทา้ย  คือส่ิงท่ีทุกคนปรารถนา   พอใจ   
อยากได ้  ตอ้งการ   ปัจจุบนัน้ีผลประโยชน์มีอิทธิพลต่อความเป็นอยูใ่นชีวิตประจ าวนัมากท่ีสุด 
เป็นสาเหตุใหเ้กิดความขดัแยง้ในทางเศรษฐกิจและการเมือง 
 

2.3  ผลของความขัดแย้ง 
 
  ความขดัแยง้เป็นส่วนหน่ึงของชีวติ  ไม่วา่จะเป็นชีวติในวยัเรียน  วยัท างาน ชีวติ
ครอบครัว  ชีวิตภายในสังคม  และเป็นเร่ืองยากท่ีหนีใหพ้น้จากความขดัแยง้และเน่ืองจากแนวคิด
ปัจจุบนัความขดัแยง้มิใช่ส่ิงดีทั้งหมดหรือเสียทั้งหมด  ความขดัแยง้มีทั้งประโยชน์และโทษทั้งน้ี
ข้ึนอยูก่บัประเภทของความขดัแยง้และระดบัของความขดัแยง้  ซ่ึงไดมี้นกัวชิาการไดแ้สดงทศันะ
เก่ียวกบัผลของความขดัแยง้ไวด้งัน้ี 
 

2.3.1  ผลดีของความขัดแย้ง 
 

  ความขดัแยง้เป็นส่วนหน่ึงของชีวิต  ไม่วา่จะเป็นชีวิตในวยัเรียน ชีวิตท างาน ชีวิต
ครอบครัว ชีวิตภายในสังคม  เป็นเร่ืองยากท่ีจะหลีกหนีพน้  เน่ืองจากแนวคิดปัจจุบนัความขดัแยง้
มิใช่ส่ิงดีหรือเสียทั้งหมด  ความขดัแยง้อาจมีทั้งประโยชน์และโทษ  ทั้ งน้ีข้ึนอยู่กับศิลปะของ
ผูบ้ริหาร เพราะความขดัแยง้สามารถก่อให้เกิดผลดีได ้ ถา้ทุกฝ่ายพยายามท่ีจะให้ความขดัแยง้อยู่
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ระดบัท่ีเหมาะสม    ความขดัแยง้เป็นส่วนหน่ึงของชีวิต  ไม่ว่าจะเป็นชีวิตในวยัเรียน ชีวิตท างาน 
ชีวิตครอบครัว ชีวิตภายในสังคม  เป็นเร่ืองยากท่ีจะหลีกหนีพน้  เน่ืองจากแนวคิดปัจจุบนัความ
ขดัแยง้มิใช่ส่ิงดีหรือเสียทั้งหมด  ความขดัแยง้อาจมีทั้งประโยชน์และโทษ  ทั้งน้ีข้ึนอยู่กบัศิลปะ
ของผูบ้ริหาร เพราะความขดัแยง้สามารถก่อให้เกิดผลดีได ้ ถา้ทุกฝ่ายพยายามท่ีจะให้ความขดัแยง้
อยูร่ะดบัท่ีเหมาะสม   

ท่านอิหม่ามอสัสะยฏีูย ์ไดก้ล่าวหลกัการหน่ึง ไวว้า่ :  
 

ْتَتِلَ  ِفْيِو،
ُ
 َعَلْيِو(( َوِإن اَ يُ ْنِكَر اجملُْتَمعُ  )) ََل يُ ْنِكر امل

 

 ความวา่ “ส่ิงท่ีมีการขดัแยง้กนั จะไม่ถูกต าหนิ และแทจ้ริงการถูกต าหนินั้น คือ(ขดั) 
กบัส่ิงท่ีถูกลงมติแลว้” (หลกัการของนิติศาสตร์ ท่ี : 35) 

 

  ท่านอิบนุตยัมียะฮก์ล่าววา่ : 
 

َا يُ ْنِكُرْوَن َما أْْجََع عَ   (( ِلَ  ِفْيَو َفاَل ِإْنَكاُر ِفْيوِ َلى إْنَكارِِه، أم ا اْلُمْتتَ )) ِإن  اْلُعَلَماَء إن 
 

ความวา่ “แทจ้ริงบรรดานกัปราชญน์ั้น จะต าหนิในเร่ืองท่ีมีมติใหท้  าการต าหนิ แต่
ส าหรับส่ิงท่ีขดัแยง้กนันั้น ยอ่มไม่มีการต าหนิแต่ประการใด” 9 
 

Abdullah  Ibn Al-muhsin Al-turki.  (1998 : 61)  ไดก้ล่าวไวว้า่ผลดีท่ีไดรั้บ
จากความขดัแยง้นั้นมีมากหมาย ขอ้สรุปดงัน้ี  

1.  ท าให้คนไดก้ระตุน้ตวัเองดว้ยการยึดกบัพื้นฐานท่ีถูกตอ้งและไดเ้ขา้ใจเพื่อเป็น
การส่งเสริมการพฒันาการท างานอยา่งมีระบบ และมีประสิทธิภาพ  

2.   เพื่อท าให้สมาชิกภายในกลุ่มมีความสามคัคีต่อพวกร่วมงาน  และจะช่วยท าให้
มีการออกขอ้บงัคบัท่ีถูกตอ้งในการแกปั้ญหา 

3.  ความขดัแยง้ เป็นการอธิบายส่ิงท่ีขดัแยง้  ท าให้เป็นแนวทางท่ีถูกตอ้งเพื่อการ
ท างานในองคก์ร  ต่างฝ่ายก็พยายามหาขอ้มูลและเหตุผลมาสนบัสนุนตวัเอง   ท าให้ไดข้อ้มูลหรือ
หลกัฐานใหม่ หรือต่างฝ่ายต่างก็ไม่ยอมรับวิธีของกนัและกนั ก็จ  าเป็นตอ้งหาทางออกใหม่ เพื่อ
ความขดัแยง้นั้นท่ีจะไดรั้บกนัทุกฝ่าย  โดยไม่มีการขดัแยง้กนั 

                                                 
9
 ฟะตาวา อิบนุตยัมียะฮ ์ เล่มท่ี  20 หนา้ 225 
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4.  ด้วยการเขา้ใจของความขดัแยง้  เป็นความจ าเป็นในการท่ีจะพยายามหาหรือการ
พิจารณาให้น ้ าหนกัของหลกัฐานระหว่างค าพูดกบัหลกัฐานดว้ยสาเหตุของความขดัแยง้ท่ีเกิดข้ึน    
ดงัท่ี 
อชัชาฏีบีรอฮีมาฮูลลอฮฺ ไดก้ล่าววา่ :  
 

 10 ل يبلغ درجة اَلجتهاد (( ،يَ ْعِرْف مواضع اَلختالف )) َمْن لَ 
 

 ความว่า “ใครท่ีไม่รู้จกัเร่ืองราวของความขดัแยง้  เขาผูน้ั้นจะไม่ถึงขั้นของการ
อุตสาหะ”  

 
  Naceur Jabnoun (อา้งถึงใน  นิเลาะ  แวอุเซ็ง, 2548  : 157)  ไดก้ล่าวไวว้า่ผลดี
ของความขดัแยง้ท่ีเกิดข้ึนภายในกลุ่ม (Consequence within the Group)  มีอยู ่ 4  ประการ   

1.1  การยดึเหน่ียวของกลุ่มเพิ่มข้ึน (Increased Group Cohesiveness)   
                     เม่ือเกิดความขัดแย้ง  สมาชิกของกลุ่มมักจะไม่ค  านึงถึงความคิดท่ี

แตกต่าง แต่จะใหค้วามส าคญัต่อความเป็นหน่ึงและสัมพนัธภาพของกลุ่มแทน   มโนทศัน์ดงักล่าว
น้ีเป็นส่ิงอนัตรายดงัท่ีไดก้ล่าวไวใ้นเร่ืองมโนทศัน์เก่ียวกบักลุ่มความคิด 

1.2  การเกิดข้ึนของผูน้ าแบบเผด็จการ (Rise of Autocratic Leadership)  
                    ในขณะเกิดความขดัแยง้  สมาชิกของกลุ่มจะขานรับภาวะผูน้ าแบบเผด็จ

การมากกวา่การบริหารแบบมีส่วนร่วม  ในทศันะของอิสลาม  จะไม่มีขอ้อา้งท่ีจะละเลยการบริหาร
แบบมีส่วนร่วมหรือการปรึกษาหารือ   ความจริง  การบริหารแบบมีส่วนร่วมมีความจ าเป็นยิ่งนกั
เม่ือเกิดความขดัแยง้ท่ีเป็นเหตุปัจจยัน าไปสู่สถานการณ์ท่ีเลวร้าย 

1.3 ความซ่ือสัตยต่์อกลุ่ม (Loyalty to the Group)   
                    เม่ือเกิดความขัดแยง้  การยอมรับความคิดเห็นท่ีแตกต่างกันจะมีน้อย  

สมาชิกท่ีแตกแถวมกัจะถูกกล่าวหาว่าเป็นผูไ้ม่ซ่ือสัตยต่์อกลุ่ม  ค  าสอนอิสลามไดส้ั่งห้ามมิให้ท า
การภกัดีต่อส่ิงใดไม่ว่าจะรูปใดก็ตาม  เวน้แต่ส่ิงดงักล่าวน้ีเป็นส่ิงท่ีถูกตอ้ง  และหากกลุ่มยอมรับ
การตดัสินใจท่ีผดิพลาด ถือเป็นหนา้ท่ีของสมาชิกท่ีจะตอ้งแกไ้ขขอ้ผดิพลาดดงักล่าว 

1.4 เนน้การปฏิบติังาน (Focus on Activity) 
             ประการสุดทา้ย  กลุ่มจะใช้ความพยายามท่ีมากข้ึนในการปฏิบติัหน้าท่ี  

และความพึงพอใจของคนงานจะไม่มีความส าคญัต่อไป หรือกล่าวอีกนยัหน่ึง คนงานจะมีความ

                                                 
10

 หนงัสือ อลัมุวาฟากอต  เล่ม  4  หนา้  160 
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อดทนและความพยายามมากข้ึนในงานท่ีตนเองเคยท า ความอดทนดงักล่าวน้ีจะเป็นผลดีหากไดใ้ช้
เพื่อประโยชน์ส่วนรวมขององคก์าร มิเช่นนั้นแลว้มนัจะส่งผลกระทบต่อองคก์าร 

เสริมศกัด์ิ  วิศาลาภรณ์  (2536 : 308)  ได้กล่าวถึงผลดีของความขดัแยง้ว่า  เป็น
ตวักระตุน้ให้คนเราแสวงหาวิธี  ขอ้มูลใหม่ ๆ กระตุน้ความต่ืนตวัและความสนใจหากเกิดความ
ขัดแย้งกับกลุ่มอ่ืน  ท าให้สมาชิกภายในกลุ่มมีสามัคคีกลมเกลียวกันรวมพลังและเข้าใจกัน
ก่อให้เกิดแรงจูงใจต่องานของกลุ่ม  ปัญหาท่ีถูกซ่อนเร้นอยู่จะถูกน ามาเปิดเผยเพื่อหาทางแก้ไข  
เป็นการลดความรุนแรงของความขดัแยง้  ความขดัแยง้ท่ีเกิดจากการมีความเห็นท่ีแตกต่างกนั  จะ
ช่วยท าให้มีความรอบคอบมีเหตุผลในการแกปั้ญหา  และยงัเป็นการส่งเสริมการพฒันาการท างาน
อยา่งมีระบบ และมีประสิทธิภาพ  ก่อให้เกิดความริเร่ิมใหม่ ๆ และเป็นการป้องกนัมิให้องคก์รอยู่
กบัท่ีหรือเฉ่ือยชา   
  มนูญ  คงทน  (2545 : 38) กล่าวถึงผลดีของความขดัแยง้ในองคก์ารวา่ 

1. ความขดัแยง้ท าใหเ้กิดความเจริญกา้วหนา้ในองคก์าร 
2. ความขดัแยง้ช่วยใหเ้กิดแรงกระตุน้ในการปฏิบติังาน 
3. ความขดัแยง้ท าใหเ้กิดความคิดริเร่ิมใหม่ ๆ 
4. ความขดัแยง้เปรียบเสมือนยาชูก าลงัในการปฏิบติังาน 

  ปริยาพร  วงศ์อนุตาโรจน์ (2544 : 160-161) ไดส้รุป ความขดัแยง้มีทั้งผลดีและ
ผลเสีย รวมทั้งก่อใหเ้กิดความสร้างสรรคแ์ละการท าลาย ในดา้นผลดีของความขดัแยง้คือ 
  1.  ป้องกนัการหยดุอยูก่บัท่ี เป็นแนวคิดท่ีแตกต่างกนัออกไป 
  2.  ความขดัแยง้ท าให้คนเราแสวงหาแนวคิดใหม่ และมุ่งขจดัปัญหาเล่ือนลอย
รวมทั้งการแสวงหาแนวคิดท่ีเหมาะสมและแสวงหาแนวทางแกไ้ขท่ีชดัเจน 
  3.  เป็นการบงัคบัท าให้คนเราส ารวจตรวจสอบความคิดเห็นของตนเองอีกคร้ัง
หน่ึงวา่ดีเลวเหมาะสมเพียงใด  ในการเอาชนะอีกฝ่ายหน่ึง  ซ่ึงผลท่ีเกิดข้ึนส่วนหน่ึงยอ่มเป็นผลดีต่อ
องคก์าร 
  4.  ก่อใหเ้กิดความคิดสร้างสรรคใ์หม่ 
  5.  เป็นการตรวจสอบความสามารถของตนอยูเ่สมอ 
  6.  ความขดัแยง้ภายนอกจะช่วยกระตุน้ให้มีความสามคัคีกลมเกลียวกนัภายใน
องคก์าร 
  สลีลา  ศรีส าราญ  (2545 : 39) ไดส้รุปผลของความขดัแยง้วา่ 
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ความขดัแยง้ในทางท่ีดีจะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในองค์การให้มีมากข้ึน และ
จะส่งผลดีต่อการพฒันาองค์การอีกดว้ย ผลเสียของความขดัแยง้ ถา้จะเป็นไปในทางเส่ือมจะเกิด
ความกา้วร้าวในองคก์าร มุ่งแต่จะท าลายกนั และท าใหเ้กิดผลเสียต่อองคก์ารในท่ีสุด 

จากแนวคิดดงักล่าวผูว้จิยัไดส้รุปผลของความขดัแยง้ไวเ้ป็นตารางดงัน้ี 
 

ตารางท่ี 1  :   แสดงการสรุปผลบางประการท่ีเกิดจากความขดัแยง้  
 

ผลในทางสร้างสรรค์ ผลในทางท าลาย 
1.  เป็นการกระตุน้ความต่ืนตวัและความ 
     สนใจของสมาชิกในองคก์าร 
2.  ใชท้ดสอบและปรับอ านาจท่ีแตกต่าง 
     กนั 
3.  ดึงดูดใหเ้กิดความสนใจต่อปัญหา 
4.  ช่วยปัดเป่าปัญหาขอ้ขดัแยง้ท่ีรุนแรงได ้
5.  เพิ่มแรงจูงใจต่องานของกลุ่ม 
6.  เกิดความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์
7.  เพิ่มความสามคัคีของกลุ่ม 

1.  สมาชิกในองคก์ารมีความสับสน กดดนั กา้วร้าว 
2.  การถูกบงัคบัจิตใจใหย้อมตามกลุ่ม 
3.  ขดัขวางกิจกรรมมิใหด้ าเนินไปได ้
4.  ปฏิเสธไม่ใหค้วามร่วมมือ 
5.  ลดการติดต่อส่ือสารและไม่พดูจากนั 
6.  เกิดความเขา้ใจผดิ 
7.  เกิดการขยายตวัของขอ้ขดัแยง้แบบบานปลายได ้
8.  พลงัอ านาจออกนอกทิศทาง 

 
  เสริมศกัด์ิ  วศิาลาภรณ์  (2534 : 22) ไดก้ล่าวโดยสรุปวา่ ความขดัแยง้ท่ีมีในระดบั
ท่ีเหมาะสมจะก่อใหเ้กิดประโยชน์ต่อบุคคลและองคก์ารประโยชน์ท่ีส าคญับางประการไดแ้ก่ 
  1.  ป้องกนัไม่ใหอ้งคก์ารหยดุอยูก่บัท่ีหรือเฉ่ือยชา 
  2.  ความขดัแยง้ท าให้เกิดการเปล่ียนแปลง  ผูบ้ริหารท่ีฉลาดย่อมสามารถน าการ
เปล่ียนแปลงนั้นใหเ้ป็นประโยชน์แก่ส่วนรวม 
  3.  ความขดัแยง้ เป็นผลมาจากความแตกต่างของบุคคลผูบ้ริหารท่ีฉลาด ย่อม
สามารถประสานความแตกต่างมาเป็นประโยชน์ต่อองคก์ารท าใหเ้กิดความคิดริเร่ิมใหม่ๆ 
  4.  ความขดัแยง้ กระตุน้ใหเ้กิดการแสวงหาขอ้มูลใหม่หรือขอ้เท็จจริงใหม่ หรือวิธี
แกปั้ญหาใหม่ ต่างฝ่ายต่างก็พยายามหาขอ้มูลและเหตุผลมาสนบัสนุนฝ่ายตน ท าให้ไดข้อ้มูลหรือ
หลกัฐานใหม่ หรือต่างฝ่ายต่างก็ไม่ยอมรับวธีิของกนัและกนั ก็จ  าเป็นตอ้งหาทางออกใหม่ 
  5.  ความขดัแยง้กบักลุ่มอ่ืน  จะท าใหส้มาชิกภายในกลุ่มมีความกลมเกลียวกนัและ
รวมพลงักนั 
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  6.  ความขัดแย้งท่ีเกิดจากการมีความเห็นแตกต่างกัน  จะช่วยท าให้มีความ
รอบคอบและมีปัญหา  นอกจากนั้ นย ังช่วยเสริการพัฒนาการท างานอย่างมีระบบและมี
ประสิทธิภาพ 
  ด้อยท์ (อ้างถึงใน  ศิริพงษ์  ส าเภายน.2545 : 42) ได้สรุปประโยชน์ของความ
ขดัแยง้ไวด้งัน้ี ป้องกนัการเฉ่ือยชาหรือหยุดน่ิงอยูก่บัท่ี เป็นตวักระตุน้ให้คนสนใจอยากรู้อยากเป็น 
เป็นส่ือท่ีท าให้ปัญหาต่าง ๆ ถูกน ามาใช้และหาทางแกไ้ขเป็นสาเหตุท่ีท าให้เกิดการเปล่ียนแปลง
ของบุคคลและสังคม ความขดัแยง้เป็นกระบวนการหน่ึงของการประเมินและทดสอบตนเอง ความ
ขดัแยง้ท าให้ขอบเขตกลุ่มชัดเจนข้ึน ใครเป็นสมาชิก และความขดัแยง้กับภายนอกท าให้เกิด
รวมกลุ่มเกลียวภายในกลุ่ม 
 

2.3.2   ผลเสียของความขัดแย้ง 
 
  ความขดัแยง้ก็มีผลเสียอยูไ่ม่นอ้ย  หากไม่จดัการใหเ้บาบางลง  ความขดัแยง้อาจจะ
ท าให้เกิดผลกระทบต่อองค์การ  และปฏิสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลได้  เม่ือความขดัแยง้เป็นส่ิงท่ี
หลีกเล่ียงไม่ได ้แมจ้ะมีทั้งคุณและโทษ แต่ถา้ความขดัแยง้มีระดบัสูงหรือมากเกินไป  ผลเสียยอ่ม
เกิดข้ึนแน่นอน 
  Abdullah  Ibn Al-muhsin Al-turki.  (1998 : 67 - 69)  ไดก้ล่าวไวว้า่  ผลเสีย
ของความขดัแยง้จะท าใหมี้การยดึติดกบัทศันะของบุคคลและการแตกแยก  ดว้ยเหตุดงักล่าวเป็นขอ้
ขดัแยง้ท่ีไม่ดีและเป็นขอ้ขดัแยง้ท่ีท่านรอสูลไดก้ล่าววา่ เป็นท่ีรู้สึกไม่พอใจ และไดส้รุปผลเสียของ
ความขดัแยง้มีดงัน้ี 
  1.  ท าใหไ้ม่รู้เร่ืองเก่ียวกบัเร่ืองต่าง ๆ เป็นจ านวนมาก 
  2.  ดา้ยการตามคาดคะเนขอตวัเองและความรักของนฟัซู 
  3.  เกิดความไมย่ติุธรรมของกลุ่มหลาย ๆ กลุ่ม 

4.  เกิดความขดัแยง้และแตกแยกกนั 
5.  เกิดความสงสัยของคนหลาย ๆ คน 

  Naceur Jabnoun (อา้งถึงใน  นิเลาะ  แวอุเซ็ง, 2548  : 158-159  )  ไดก้ล่าวไวว้า่
โดยส่วนใหญ่ ความขดัแยง้จะท าใหเ้กิดผลระหวา่งกลุ่ม    คือ   

1. การบิดเบือนทางความคิดต่อกลุ่มอ่ืน (Distorted Perception) 
       พฤติกรรมดงักล่าวน้ีไม่วา่จะเกิดในสถานการณ์ใดๆ  ก็ตาม  ในทศันะของอิสลาม  

ถือวา่เป็นส่ิงท่ีไม่อาจยอมรับได ้  ดงัท่ีอลัลอฮฺ  ทรงตรัสไวว้า่ 
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       (33-33:)احلجرات اآلية 

 

ความว่า “โอศ้รัทธาชนทั้งหลาย!    ชนกลุ่มหน่ึงอย่าไดเ้ยาะเยย้ชนอีกกลุ่มหน่ึง
บางทีชนกล่มท่ีถูกเยาะเยย้นั้นจะดีกว่าชนกลุ่มท่ีเยาะเยย้    และสตรีกลุ่มหน่ึง
อยา่ไดเ้ยาะเยย้สตรีอีกกลุ่มหน่ึง   บางทีกลุ่มสตรีท่ีถูกเยาะเยย้จะดีกวา่กลุ่มท่ีเยาะ
เยย้    และพวกเจา้อยา่ไดต้  าหนิตวัของพวกเจา้เอง   และอยา่ไดเ้รียกกนัดว้ยฉายาท่ี
ไม่ชอบ  ช่างแลว้ทรามจริงๆ  ท่ีบรรดาผูศ้รัทธาเรียกวา่เป็นผูฝ่้าฝืน  ภายหลงัจากท่ี
ไดมี้การศรัทธากนัแลว้   และผูใ้ดไม่ส านึกผิด    ชนเหล่านั้นคือบรรดาผูอ้ธรรม   
โอศ้รัทธาชนทั้งหลาย!   พวกเจา้จงปลีกตวัให้พน้จากส่วนใหญ่ของการสงสัย   
แทจ้ริงการสงสัยบางอยา่งนั้นเป็นบาป   และพวกเจา้อยา่สอดแนม   และบางคน
ในหมู่พวกเจา้อย่านินทาซ่ึงกนัและกนั   คนหน่ึงในหมู่พวกเจา้นั้นชอบท่ีจะกิน 
เน้ือพี่นอ้งของเขาท่ีตายไปแลว้กระนั้นหรือ!   พวกเจา้ยอ้มเกลียดมนัและจงย  า  
เกรงอัลลอฮฺเถิด   แท้จริงอัลลอฮฺนั้ นเป็นผูท้รงอภัยโทษผู ้ทรงเมตตาเสมอ”
(อลัหุญุร๊อต  :11-12) 
 

      2.  การส่ือสารท่ีลดลง (Decreased Communication)  
       ขณะการเกิดความขดัแยง้ การส่ือสารระหวา่งกลุ่มจะลดลงและเม่ือเวลาผา่นไปมนั
จะค่อยๆ  หายไปในท่ีสุด นอกจากน้ี ความร่วมมือระหว่างกลุ่มจะไม่ราบร่ืน องค์การจะสูญเสีย
ความเป็นศูนยก์ลางของความร่วมมือและจะเป็นอนัตรายยิง่เม่ือมีภาวการณ์เกิดข้ึนระหวา่งสองกลุ่ม   
ในทศันะของอิสลาม  การส่ือสารมีความส าคญัมาก   ตามประวติัศาสตร์  ไม่เคยมีปรากฏท่ีว่า  
ศาสดาปฏิเสธท่ีจะพูดคุยกบัศตัรูหรือปล่อยให้มิตรสหายอยู่อย่างโดดเด่ียว  ไม่วา่จะอยู่ในสภาวะ
สงครามหรือในยามสงบ  การส่ือสารนอกจากจะช่วยบรรเทาความรุนแรงของความขดัแยง้แลว้ยงั
เปิดโอกาสให้ไดแ้กไ้ขความขดัแยง้ดงักล่าว  มุสลิมไม่อาจขาดจากการพูดกบัพี่นอ้งมุสลิมดว้ยกนั
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เกินกว่าสามวนั  การขาดการพูดคุยถือเสมือนเป็นฆาตกรรมอย่างหน่ึงท่ีน ามาซ่ึงความสูญเสียแก่
องค์การท่ีมีกลุ่มรับผิดชอบอยู่กลุ่มมุสลิมท่ีมีความขดัแยง้ควรจะตรวจสอบว่า พฤติกรรมของพวก
เขานั้นขดัแยง้กับพนัธ์กิจและวตัถุประสงค์ของมุสลิมทัว่ๆ ไป ซ่ึงหมายถึง การภกัดี การเป็น
ตวัแทนของอลัลอฮฺ  และการเขา้สู่สวรรคห์รือไม่  พวกเขาควรระลึกถึงหนา้ท่ีความรับผิดชอบ
และขอ้เท็จจริงท่ีว่าพวกเขาตอ้งไดรั้บการสอบสวนส าหรับทุกการกระท าทั้งในโลกปัจจุบนัและ
โลกหนา้ 
  3.  การระแวงบุคคลท่ีสามหรือผูท่ี้ไม่ไวใ้จ (Reservations about Third Parties) 
     เน่ืองจากกลุ่มท่ีขดัแยง้ออกจากจะกดดนัเร่ืองความซ่ือสัตยแ์ลว้  ยงัอาจก่อให้เกิด
ความขุ่นเคืองต่อกลุ่มอ่ืนๆ  ดงันั้น บุคคลท่ีสามบางคร้ังอาจถูกมองว่ามีความโน้มเอียงต่อฝ่ายตรง
ขา้ม ส่ิงดงักล่าวน้ีเกิดจากความคิดท่ีวา่ “ถา้หากบุคคลหน่ึงไม่ไดเ้ป็นศตัรูของศตัรูฉัน เขาก็จะตอ้ง
เป็นศตัรูของฉนั” 

มนูญ  คงทน  (2545 : 38) กล่าวถึงผลการเสียของความขดัแยง้ในองคก์ารวา่ 
ผลเสียของความขดัแยง้คือ 
1. ความขดัแยง้ท าใหเ้สียขวญัและก าลงัใจในการปฏิบติังาน 
2. ความขดัแยง้ท าใหเ้กิดบรรยากาศตึงเครียดในการปฏิบติังาน 
3. ความขดัแยง้อาจท าใหสู้ญเสียมิตรภาพ 
4. ความขดัแยง้ท าใหป้ระสิทธิภาพในการปฏิบติังานลดลง 
ปริยาพร  วงศ์อนุตาโรจน์ (2544 : 160-161) ไดส้รุป ความขดัแยง้มีท่ีส่งผลเสีย 

เพื่อใหเ้กิดการท าลาย ในดา้นผลลบของความขดัแยง้คือ 
1. คนท างานหมดก าลังใจ ทอ้แท ้เบ่ือหน่ายเกิดความเครียด บางคนก็ยา้ยหรือ

ลาออกโดยเฉพาะคนท่ีมีความขดัแยง้ทางความคิดเก่ียวกบัเป้าหมายขององคก์าร ก่อให้เกิดการขาด
ก าลงัคนหน่วยงานอ่อนแอ โรงงานอยูไ่ม่ไดเ้พราะผลผลิตต ่าลงได ้

2. สัมพนัธ์ภาพของความเป็นมิตรระหวา่งบุคคลลดลง 
3. บรรยากาศของความเช่ือถือและไวว้างใจระหวา่งบุคคลหมดไป และเกิดความ

ทะเลาะเบาะแวง้ข้ึนได ้
4. มีแรงต่อตา้นท าให้การท างานขาดความร่วมมือไม่สามารถท างานเป็นทีมได้

ความร่วมมือร่วมใจกนัหมดไป  
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  เสริมศักด์ิ  วิศาลาภรณ์ (2534 : 31) กล่าวถึงผลเสียของความขัดแย้งว่ามี 13 
ประการ 
  1.  ขาดการยอมรับซ่ึงกนัและกนั  ไม่เคารพซ่ึงกนัและกนั 
  2.  ขาดความร่วมมือ 
  3.  ขาดความคิดริเร่ิม บุคคลจะท างานเฉพาะส่วนท่ีตนเองรับผิดชอบ หรือตาม
ค าสั่ง 
  4.  การส่ือสารถูกบิดเบือนทั้งโดยตั้งใจและไม่ตั้งใจ  
  5.  ท าใหเ้กิดความเครียด 
  6.  ท าใหป้ระสิทธิภาพในการท างานลดลง 
  7.  ท าลายความสมานฉนัท ์
  8.  เป็นอุปสรรคต่อกระบวนการตดัสินใจ 
  9.  ไม่ส่งเสริมใหเ้กิดการเปล่ียนแปลง 
  10. ท  าใหบุ้คคลหรือองคก์รเกิดความเสียหาย 
  11. ถา้แกปั้ญหาไม่ดี จะน าไปสู่ความขดัแยง้อ่ืนๆ 
  12. ท  าใหเ้กิดการ “เฉ่ือยงาน” 
  13. ท  าใหสู้ญเสียก าลงัคน 

นั้นความขดัแยง้  มีผลกระทบต่อองค์การและพฤติกรรมของบุคคลในองค์การ  
ความขดัแยง้อาจท าให้องคก์ารเส่ือมลง  ถา้ความขดัแยง้นั้นไดรั้บการตอบสนองทางลบยอ่มท าให้
บรรยากาศไม่เหมาะสม  เต็มไปด้วยการแข่งขนั  คุกคาม  และจะรุนแรงมากข้ึนเร่ือย ๆ เป็นการ
ท าลายองคก์ารใหเ้ส่ือมลงในท่ีสุด  
  เกิดบรรยากาศของความร่วมมือสนบัสนุนความขดัแยง้นั้นจะเป็นความขดัแยง้ใน
เชิงสร้างสรรค ์ ซ่ึงจะส่งผลใหอ้งคก์ารมีความเจริญกา้วหนา้ในท่ีสุด   

จากท่ีกล่าวมาทั้งหมดพอสรุปไดว้่าผลของความขดัแยง้นั้น มีทั้งผลดี เป็น
ประโยชน์ทั้งแก่ตวับุคคลและองค์การต่างๆในสังคม  ถา้ความขดัแยง้ไดรั้บการตอบสนองใน
ทางบวก  มีการจัดการกับความขัดแย้งท่ีเหมาะสม  ย่อมท าให้เกิดบรรยากาศท่ีดี  และใน
ขณะเดียวกนัความขดัแยง้ท าให้เกิดเป็นผลเสียไดเ้ช่นกนั ซ่ึงผูบ้ริหารองคก์ารจ าเป็นอยา่งยิ่งท่ีตอ้ง
สนใจกบัปัญหาของความขดัแยง้โดยบริหารความขดัแยง้อย่างเป็นระบบและเลือกใช้ยุทธวิธีการ
จดัการความขดัแยง้อยา่งเหมาะสม เพื่อใหเ้กิดผลในทางท่ีเป็นประโยชน์และสร้างสรรคแ์ก่องคก์าร 
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2.4  วธีิจัดการความขัดแย้ง 
 

ปัญหาความขดัแยง้ นบัเป็นปัญหาใหญ่ส าหรับผูค้นทุกระดบัท่ีตอ้งจดัการแกไ้ข  
ผูท่ี้จะจดัการจ าเป็นตอ้งฝึกฝนทกัษะในการจดัการความขดัแยง้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหาร   
วธีิการจดัการความขดัแยง้เพื่อใหอ้ยูร่อดและมีประสิทธิภาพสูงสุด  ไดมี้นกัวิชาการเสนอวิธีจดัการ
ความขดัแยง้ไวม้าก  เช่น อนัดบัแรกของหลกัการใชใ้นการจดัการกบัความขดัแยง้ตามแนวทางของ
อิสลามมี  2 หลกัการ   คือ   จากคมัภีร์อลักุรอานและแบบฉบบัของศาสดามูฮมัมดั   เน่ืองจาก
พระมหาคมัภีร์อลักุรอ่าน  เป็นพระมหาคมัภีร์มีบทบญัญติัเก่ียวขอ้งกบัหลกัการศรัทธา  หลกั
ปฏิบติั  และหลกัของคุณธรรม  จริยธรรม  ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินชีวิตของมุสลิมท่ีทุกคน
ยอมรับ  ส่วนแบบฉบบัของศาสดามูฮมัมดั  นั้นหมายถึงบรรดาค าพูด บรรดาการกระท า และ
การยอมรับต่างๆท่ีมาจากศาสดามูฮมัมดั  เป็นการอธิบายความหมายและขยายความพระมหา
คมัภีร์อลักุรอาน  เพื่อใหเ้ขา้ใจความหมายของพระมหาคมัภีร์อลักุรอานไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  

 

อยา่งท่ีอลัลอฮฺ  ไดต้รัสวา่  

﴿ ...                               

          ﴾ : (11)النساء 

ความว่า “ ...แต่ถ้าพวกเจา้ขดัแยง้กนัในส่ิงใด  ก็จงน าส่ิงนั้นกลบัไปยงัอลัลอฮฺ 
และ   รอซูล  หากพวกเจา้ศรัทธาต่ออลัลอฮฺและวนัปรโลก  นัน่แหละเป็นส่ิงท่ี
ดียิง่  และเป็นการกลบัไป  ท่ีสวยงามยิง่ ”  (อนั-นิสาอฺ :59) 
 

จากอายะฮฺอัลกุรอานข้างต้น  ได้บ่งบอกเพื่อให้น าส่ิงท่ีขัดแยง้นั้ นไปตรวจดู  
กบัอลักุรอานและซุนนะฮฺของท่านนบีวา่ อลัลอฮฺและท่านนบีกล่าววา่อยา่งไร แลว้ให้ยึดถือตามนั้น
โดยไม่ปราศจากด้ือดึงใดๆทั้งส้ิน  เพราะจะท าใหทุ้กฝ่าย ตั้งอยูใ่นส่ิงท่ีถูกตอ้งและมีความพอใจโดย
ทัว่กนั และ Abdulkarim Shaidan. (1996  : 123)  ไดก้ล่าวค าน้ีเป็นตวัอยา่งท่ีชดัเจนส าหรับส่ิงท่ี
เราไดก้ล่าวถึงขา้งตน้   เหล่าอิหม่ามทั้งส่ีและอิหม่ามคนอ่ืนๆ ต่างกล่าวกนัในท านองเดียวกนัว่า
ความเห็นของท่านแต่ละคนนั้นเป็นเพียงแค่ความเห็นของปุถุชนผูห้น่ึง ถา้หากมีความเห็นอ่ืนท่ี
เพียบพร้อมดว้ยหลกัฐานท่ีถูกตอ้งกวา่ก็ใหก้ลบัไปหาหลกัฐานนั้น  ค าพดูของท่าน 
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อิหม่ามมาลิก  ท่ีไดก้ล่าววา่ “ค าพูดของคนทุกคนนั้นทั้งรับไดแ้ละทิ้งได ้   ยกเวน้ค าพูดของท่าน  
รอสูล  เท่านั้น   ได้มีนักปราชและนักวิชาการเสนอวิธีจดัการกับความขดัแยง้ไวม้าก  เช่น 
อนัดบัแรกของการจดัการกบัความขดัแยง้อยา่งท่ีอลัลอฮฺ  ไดต้รัสวา่  
 

﴿                               

      ﴾    (11نفال اآلية :)األ 
 

ความวา่ “และพวกเจา้ทั้งหลายจงภกัดีต่ออลัเลาะฮแ์ละศาสนทูตของพระองคแ์ละ
พวกเจา้อยา่ไดโ้ตแ้ยง้กนั แลว้พวกเจา้ก็มีความขลาดกลวัและพลงัของพวกเจา้สูญ
สลาย และพระองคท์รงอยูพ่ร้อมกบับรรดาผูอ้ดทนเสมอ” (อลั-อนัฟาล : 46) 
 

เช่นเด่ียวกนักบัท่านอลัคอฏีบ   อลับุฆดาดีย ์  รายงานถึง ท่านอิมาม ซุฟยาน 
อษัเษารีย ์ท่านกล่าววา่ 

 

 11 ((وِ بِ  ذَ خُ أْ يَ  أنْ  اِنْ وَ إخْ  دٌ حَ ى أَ هَ ن ْ ال أَ فَ  اءُ هَ قَ فُ الْ  وِ يْ فِ   َ لَ ت َ ))إخْ 
 

 ความวา่ “ส่ิงท่ีบรรดานกัปราชญฟิ์กห์มีความเห็นขดัแยง้กนันั้น ฉนัจะไม่หา้มคน 
หน่ึงคนใดจากบรรดาพี่นอ้งของฉนั ใหเ้อากบัทศันะนั้น ”     

 
สมาชิกกลุ่มอาจไม่ออกเสียงคดัค้านเพราะพวกเขาเช่ือว่าคนอ่ืน ๆ โดยรวมแล้ว

เห็นชอบ และพวกเขาก็เป็นเพียงกลุ่มท่ีมีความเห็นแตกต่างเท่านั้น  ในอิสลามถือเป็นหนา้ท่ีมากกวา่
ท่ีจะถือเป็นสิทธิในการออกเสียงแสดงความเห็นในเร่ืองท่ีมีความส าคญั  ศาสดามูฮมัมดั  ได้
กล่าวไวว้า่ 

 
،  وِ بِ لْ قَ بِ فَ  عْ طِ تَ سْ يَ   لَ  نْ إِ ، فَ وِ انِ سَ لِ بِ فَ  عْ طِ تَ سْ يَ  لَ  نْ إِ ، فَ هِ دِ يَ بِ  هُ رْ ي ِّ غَ ي ُ لْ راً ف َ كَ نْ مُ  مْ كُ نْ آى مِ رَ  نْ )) مَ 
   12 (( انِ يَ اإلْ   ُ عَ أضْ  كَ لِ دَ وَ 
 

                                                 
11 ดู  อลัฟะกีฮ ์และ อลัมุตะฟักกิฮ ์ 2/69 
12  หะดีษบนัทึกโดย al-Muslim หะดีษหมายเลข 49 
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ความว่า “ ใครก็ตามท่ีเห็นความชั่ว  (ส่ิงท่ีไม่ดี)  จงแก้ไขด้วยน ้ ามือ และถ้าไม่
สามารถแกไ้ขดว้ยน ้ามือ  จงแกไ้ขดว้ยค ากล่าว  และถา้ไม่สามารถแกไ้ขดว้ยค ากล่าว  
จงแกไ้ขดว้ยใจ  นั้นแหละคืออิมานท่ีต ่าสุด”  
 
   การกลบัไปหาหลกัฐานจากอลั-กุรฺอานและอลั-หะดีษฺคือทางออกท่ีอลั-กุรอาน

ระบุไวอ้ยา่งท่ีอลัลอฮฺ  ไดต้รัสวา่ 

﴿ ...                                

            ﴾ : (11)النساء 

ความว่า “ ...แต่ถ้าพวกเจา้ขดัแยง้กนัในส่ิงใด  ก็จงน าส่ิงนั้นกลบัไปยงัอลัลอฮฺ 
และ       รอซูล หากพวกเจา้ศรัทธาต่ออลัลอฮฺและวนัปรโลก  นัน่แหละเป็นส่ิง
ท่ีดียิง่  และเป็นการกลบัไป  ท่ีสวยงามยิง่ ”  (อนั-นิสาอฺ :59) 

จากอายะหฺอลักุรอานขา้งตน้สามารถสรุปไดว้า่   ต่อเม่ือมีความขดัแยง้กนัในส่ิงใด
ก็ตาม    จงเอาส่ิงนั้นกลับไปหาอลักุรอานของอลัลอฮฺ   และกลับไปหาวิธีการใช้ชีวิตของท่าน      
รอซูล  ตั้งแต่การกระท าตอนท่ีมีชีวติอยูแ่ละหลงัจากเสียชีวิตไปแลว้  ทั้งหมดนั้นเป็นการแกไ้ข
และเป็นการกลบัไปดว้ยดียิ่ง  และ Abdulkarim Shaidan. (1996  : 123)  ไดก้ล่าวค ากล่าวน้ีเป็น
ตวัอยา่งท่ีชดัเจนส าหรับส่ิงท่ีเราไดก้ล่าวถึงขา้งตน้   เหล่าอิหม่ามทั้งส่ีและอิหม่ามคนอ่ืนๆ ต่าง
กล่าวกนัในท านองเดียวกนัว่าความเห็นของท่านแต่ละคนนั้นเป็นเพียงแค่ความเห็นของปุถุชนผู ้
หน่ึง   ถา้หากมีความเห็นอ่ืนท่ีเพียบพร้อมดว้ยหลกัฐานท่ีถูกตอ้งกวา่ก็ให้กลบัไปหาหลกัฐานนั้น   

ค าพูดของท่านอิหม่ามมาลิก  ท่ีไดก้ล่าวว่า “ค าพูดของคนทุกคนนั้นทั้งรับไดแ้ละทิ้งได ้   ยกเวน้
ค าพดูของท่านรอสูล  เท่านั้น                                                                                                                                    

วิธีการจัดการความขัดแย้งเพื่อให้อยู่รอดและมีประสิทธิภาพสูงสุด  ได้มี
นกัวชิาการเสนอวิธีจดัการความขดัแยง้ไวม้าก  เช่น อนัดบัแรกของหลกัการใชใ้นการจดัการความ
ขดัแยง้ตามแนวทางของอิสลามมี  2 หลักการ   คือ   จากคัมภีร์อัลกุรอานและแบบฉบับของ
ศาสดามูฮมัมดั   เน่ืองจากพระมหาคมัภีร์อลักุรอ่าน  เป็นพระมหาคมัภีร์มีบทบญัญติัเก่ียวขอ้ง
กบัหลกัการศรัทธา  หลกัปฏิบติั  และหลกัของคุณธรรม  จริยธรรม  ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัการด าเนิน
ชีวิตของมุสลิมท่ีทุกคนยอมรับ  ส่วนแบบฉบบัของศาสดามูฮมัมดั  นั้นหมายถึงบรรดาค าพูด 
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บรรดาการกระท า และการยอมรับต่างๆท่ีมาจากศาสดามูฮมัมดั  เป็นการอธิบายความหมาย
และขยายความพระมหาคมัภีร์อลักุรอาน  เพื่อใหเ้ขา้ใจความหมายของพระมหาคมัภีร์อลักุรอานได้
อยา่งถูกตอ้ง 

วิ ธี การจัดการความขัดแย้งตามแนวทางของ อิสลาม โดยได้ ศึกษาจาก                   
อายะฮฺอลักุรอานได ้  5 วิธี คือ การต่อสู้ การประนีประนอม การร่วมมือ การขออภยั การให้
อภยั และการน่ิงเฉย  

วธีิที่หน่ึง การต่อสู้  หมายถึง การเอาแพ-้เอาชนะ  การท าให้ความจริงปรากฏ ดงั
ท่ีอลัลอฮฺ  ไดต้รัสวา่ 

 

﴿                           

      ﴾ (310: )البقرة  

 

ความวา่  “และพวกเจา้จงต่อสู้ในทางของอลัลอฮต่์อบรรดาผูท่ี้ท  าร้ายพวกเจา้และ
จงอยา่รุกราน  แทจ้ริงอลัลอฮไ์ม่ทรงชอบบรรดาผูรุ้กราน"  

(อลั-บะเกาะเราะฮฺ :190) 

 

ดงันั้นการต่อสู้เป็นวิธีการหน่ึงท่ีถูกน ามาใช้แกไ้ขความขดัแยง้ตามแนวทางของ
อิสลาม  เพราะบางปัญหาไม่สามารถแกไ้ขไดด้ว้ยวิธีการอ่ืน  อิสลามจึงไดว้างกรอบของการต่อสู้
ไวว้่าคือตอ้งไม่ละเมิด ไม่รุกราน ไม่ใช้อารมณ์  อนัจะน าไปสู่ความไม่ถูกตอ้งและชอบธรรม
เน่ืองจากการต่อสู้เป็นวธีิการแกไ้ขปัญหาท่ีเด็ดขาดและรุนแรง 

วิธีที่สอง การประนีประนอม  หมายถึง  การเจรจา  การต่อรอง  การ
ปรองดอง  และการไกล่เกล่ีย ดงัท่ีอลัลอฮฺ  ไดต้รัสวา่ 

 

﴿                            

                         ﴾ 

  (331: )النساء
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ความวา่  “ไม่มีความดีใดๆ ในการพดูซุบซิบอนัมากมายของพวกเขา  นอกจากผูท่ี้
ใช้ให้ท าทาน  หรือใช้ให้ท าส่ิงท่ีดีงาม  หรือให้ประนีประนอมระหว่างผูค้น
เท่านั้นมนุษยด์ว้ยกนั   และผูใ้ดกระท าการดงักล่าวเพื่อแสวงหาความโปรดปราน
จากอลัลอฮแลว้  เราจะใหแ้ก่เขาซ่ึงรางวลัอนัใหญ่หลวง" 

           (อนั-นิซาอฺ :114) 

 

 ดว้ยเหตุนั้นการประนีประนอมเป็นวิธีการหน่ึงท่ีถูกน ามาใช้แก้ไขความขดัแยง้
ตามแนวทางของอิสลาม  อิสลามสนบัสนุนส่งเสริมอย่างยิ่งให้ใช้วิธีการน้ีในการแก้ไขความ
ขดัแยง้แมใ้นบางประเด็นท่ีไดมี้การตดัสิน พิพากษาไปแลว้   เพราะท าให้ทุกฝ่ายรู้สึกผอ่นคลาย
ความรู้สึก  เกิดความปรองดอง  สามารถท่ีจะปฏิบติังานร่วมกนัต่อไปไดอ้ย่างราบร่ืนภายใต้
บรรยากาศท่ีดี 

วธีิทีส่าม การร่วมมือ  หมายถึง  การระดมความคิดเห็น   การผสานความร่วมมือ
ร่วมใจเขา้ดว้ยกนั  ดงัท่ีอลัลอฮฺ ไดต้รัสวา่ 

 

﴿   .                               ﴾   

  (311 :)آل عمران 
 

ความว่า  “และจงปรึกษาหารือกับพวกเขาในกิจการทั้งหลาย  คร้ันเม่ือเจา้ได้
ตดัสินใจแลว้  ก็จงมอบหมายแด่อลัลอฮ ์ แทจ้ริงอลัลอฮท์รงรักใคร่ผูม้อบหมาย
ทั้งหลาย” 

       (อาละอิมรอน :159) 

 

 เพราะฉะนั้นการร่วมมือเป็นวธีิการหน่ึงท่ีถูกน ามาใชแ้กไ้ขความขดัแยง้ตาม
แนวทางของอิสลาม  อิสลามสนบัสนุนส่งเสริมอยา่งยิง่ใหใ้ชว้ธีิการน้ีในการแกไ้ขความขดัแยง้ใน
ล าดบัตน้ๆ  เพราะเป็นการแสดงออกถึงความเป็นประชาธิปไตย  ใหทุ้กฝ่ายไดแ้สดงความคิดเห็น 

ไดเ้สนอแนะ ไดมี้ส่วนร่วมในการแกไ้ขปัญหา  การมีส่วนร่วมถือเป็นหลกัส าคญัอยา่งยิง่ของการ
ปฏิบติังานร่วมกนั  

 

วิธีที่ส่ี การขออภยั- การให้อภยั  หมายถึง  การยกโทษ  ไม่ถือโกรธ  การไม่ติด
อกติดใจเม่ือตนเองเป็นฝ่ายถูก  การขออภยั    การยอมรับผิดและรับผิดชอบในกรณีท่ีตนเองเป็น
ฝ่ายผดิ   ดงัท่ีอลัลอฮฺ  ไดต้รัสวา่ 
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﴿                             

          ﴾  (311 :)آل عمران  

 

ความว่า  “คือบรรดาผูท่ี้บริจาคทั้งในยามสุขสบาย  และในยามเดือดร้อน และ
บรรดาผูข้่มโทษะ และบรรดาผูใ้ห้อภยัแก่เพื่อนมนุษย ์ และอลัลอฮ์นั้นทรงรัก
ผูก้ระท าดีทั้งหลาย”   (อาละอิมรอน :134) 
 

 การขออภยัการให้อภยันั้นเป็นวิธีการหน่ึงท่ีถูกน ามาใช้แก้ไขความขดัแยง้ตาม
แนวทางของอิสลาม  อนัแสดงถึงการรู้จกัแยกแยะระหวา่งความผดิกบัความถูกตอ้งโดยผูก้ระท าผิด
เป็นฝ่ายขออภยัและขอโทษผูถู้กกระท าเป็นฝ่ายให้อภยัและไม่เอาผิด   ไม่มีการขออะไรท่ีน่ายก
ยอ่งน่าชมเชยและน่าสรรเสริญยิ่งกวา่การขออภยัและการขอโทษ ไม่มีการให้ส่ิงใดท่ียิ่งใหญ่และ
ทรงคุณค่าทางจิตใจมากกว่าการให้อภยัและการยกโทษภายใตค้วามเป็นพี่เป็นน้องร่วมศาสนา
เดียวกนั 

วิธีที่ห้า การน่ิงเฉย  หมายถึง การไม่แสดงออกดว้ยประการใดๆไม่ใช่แสดงถึง
การหลีกเล่ียงปัญหาแต่เป็นการแสดงให้ทุกฝ่ายรับรู้ว่าไม่มีฝ่ายใดผิด เป็นการบอกให้รู้ถึงทุกฝ่าย
ถูกตอ้งไม่ควรท่ีจะมาขดัแยง้หรือโตเ้ถียงกนั   ดงัท่ีอลัลอฮฺ ไดต้รัสวา่ 

 

﴿……               ﴾  (311 :)األعراف  
 

ความวา่  “และเจา้ มูฮมัมดั จงผนิหลงัใหแ้ก่ผูโ้ฉดเขลาทั้งหลายเถิด” 
       (อลั-อะอฺรอฟ:199) 

 

มีรายงานท่ีถูกบนัทึกไวส้รุปไดว้า่  เม่ือคร้ังท่ีศาสดามูฮมัมดั  กลบัจากการท า
ศึกกับกลุ่มชนหลายเผ่าท่ีรวมตวักัน  (อลัอะห์ซาบ)  ท่านได้กล่าวไวว้่า ใครคนใดอย่าได้
ละหมาดอสัริ(ตอนเยน็)เวน้แต่เม่ือเดินทางไปถึงต าบลหน่ึงท่ีมีช่ือวา่บนีกูรอยซะฮ ์  แต่แลว้ไดมี้คน
ส่วนหน่ึงละหมาดอสัริ (ตอนเย็น) ในระหว่างการเดินทางเพราะได้เข้าเวลาของการละหมาด        
อสัริ (ตอนเยน็) แลว้  แต่อีกส่วนหน่ึงยืนยนัท่ีจะไปละหมาด ณ สถานท่ีท่ีศาสดามูฮมัมดั  สั่ง
ไว้   ซ่ึงทั้ งสองกลุ่มโต้แย ้งกันและยืนยนัว่าส่ิงท่ีตนเองท าคือส่ิงท่ีถูกต้อง  เม่ือศาสดา                       
มูฮมัมดั  ทราบเหตุการณ์ดงักล่าว  ท่านไดน่ิ้งเฉย พอจะสรุปไดว้า่ การผินหลงันั้น มิไดห้มายถึง 
การหลีกเล่ียงปัญหาโดยไม่มีการด าเนินการใดๆ หากแต่เป็น การแสดงออกถึงความไม่เห็นดีเห็น



92 

 

งามและไม่เห็นชอบกบัส่ิงท่ีเกิดข้ึนหลงัจากท่ีไดมี้การยบัย ั้งห้ามปรามและตกัเตือนไปก่อนหน้าน้ี
แลว้ 

Yusuf al-Qaradawi. (2004 : 271)  ไดก้ล่าววา่ในขณะท่ีคู่กรณีมีหนา้ท่ีท่ีจะตอ้ง
ไก ล่ เ ก ล่ี ยข้อพิ พ าทบ าดหม างกันฉันพี่ น้ อ ง   สั ง คม มุส ลิ ม เ อ งก็ มี ค ว าม รับผิ ดชอบ                                                                             
ในเร่ืองน้ีดว้ย    ในฐานะท่ีสังคมมุสลิมวางพื้นฐานอยูบ่นการเอาใจใส่และการ่วมมือซึงกนัและกนั  
ดงันั้น  สังคมมุสลิมจะยืนดูสมาชิกของตนวิวาทบาดหมางกนัจนเร่ืองบานปลายใหญ่โตไม่ได ้ 
กล่าวคือ  ผูท่ี้มีอ านาจและความรับผดิชอบในสังคมจะตอ้งกา้วออกมาจดัการกบัปัญหาให้ทุกส่ิงทุก
อยา่งกลบัคืนสู่สภาพปกติโดยท่ีตวัเองจะตอ้งไม่เขา้ขา้งฝ่ายหน่ึงฝ่ายใด  อลัลอฮฺ   ทรงกล่าววา่ 

   ﴿……..…                     ﴾  (10: )احلجرات 

ความว่า  “ดงันั้นพวกเจา้จงไกล่เกล่ียประนีประนอมกนัระหว่างพี่น้องทั้งสอง
ฝ่ายของพวกเจา้  และจงย  าเกรงอลัลอฮฺเถิด  เพื่อวา่พวกเจา้จะไดรั้บความเมตตา” 
(อลัหุญุร๊อด :10) 

 
 บรรจง  บินกาซนั  (2539 : 396 อา้งอิงมาจาก  Yusuf Al-Qaradawi)  ไดก้ล่าววา่  “ท่าน
ศาสดาไดอ้ธิบายถึงคุณค่าของการเป็นคนกลางท าหนา้ท่ีไกล่เกล่ียขอ้ขดัแยง้และอนัตรายของการ
เป็นศตัรูกนัโดยกล่าววา่ 

 

أَل أدلكم على أفضل من درجة الصالة و الصيام و الصدقة ؟ قالوا : بلى يا رسول )) 
اهلل . قال : إصالح ذات البني فإن فساد ذات البني ىي احلالقة . َل أقول : إهنا حتلق 

  13 ((الشعر و لكن حتلق الدين
 

ความว่า  “ฉันจะบอกท่านถึงส่ิงท่ีประเสริฐกว่าการถือศีลอด  การให้ทานและการ
นมาซเอาไหม ? เม่ือไดรั้บค าตอบ  ท่านก็กล่าววา่ “แน่นอน  นัน่คือการท าให้ผูค้นคืนดี
กัน  เพราะการยุยงส่งเสริมห้าคนทะเลาะกันนั้นเหมือนกับมีดโกน  และฉันมิได้
หมายความวา่มนัจะโกนผม  แต่มนัตดัศาสนา ”   

                                                 
13

 หะดีษบนัทึกโดย  Termidhi  และคนอ่ืน ๆ    
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                          Abdulkarim Shaidan. (1996 : 123)  ไดก้ล่าวค ากล่าวน้ีเป็นตวัอยา่งท่ีชดัเจน
ส าหรับส่ิงท่ีเราไดก้ล่าวถึงขา้งตน้   เหล่าอิหม่ามทั้งส่ีและอิหม่ามคนอ่ืนๆ ต่างกล่าวกนัในท านอง
เดียวกนัว่าความเห็นของท่านแต่ละคนนั้นเป็นเพียงแค่ความเห็นของปุถุชนผูห้น่ึง   ถ้าหากมี
ความเห็นอ่ืนท่ีเพียบพร้อมดว้ยหลกัฐานท่ีถูกตอ้งกวา่ก็ให้กลบัไปหาหลกัฐานนั้น   ค าพูดของท่าน 
อิหม่ามมาลิก  ท่ีไดก้ล่าววา่ “ค าพูดของคนทุกคนนั้นทั้งรับไดแ้ละทิ้งได ้  ยกเวน้ค าพูดของท่านรอ
สูล  เท่านั้น  

                การจดัการความขดัแยง้ (Conflict Management) มีหลายรูปแบบดงัน้ี 

   1. การเผชิญหนา้ (Confrontation)    
   การลดลงของการส่ือสารระหวา่งกลุ่มท่ีขดัแยง้อาจก่อให้เกิดความขดัแยง้
ท่ีลุกลามใหญ่โตได ้  ดงันั้นการจดัการความขดัแยง้ดงักล่าวสามารถกระท าไดโ้ดยให้กลุ่มท่ีขดัแยง้
มาประชุมร่วมกนั   และในการประชุมดงักล่าวน้ี   กลุ่มจะตอ้งระบุปัญหาและแนวทางการแกไ้ข
ปัญหาดงักล่าว   วิธีการน้ีไดพ้ิสูจน์ให้เห็นแลว้ว่ามีประสิทธิภาพมากเม่ือความขดัแยง้มีสาเหตุมา
จากความเขา้ใจผิด   อยา่งไรก็ตาม   วิธีการดงักล่าวน้ีไม่เหมาะต่อการน าไปใชใ้นการแกปั้ญหาท่ีมี
ความซบัซอ้น 

2.  การเพิ่มทรัพยากร (Expension of Resources) ความขดัแยง้ท่ีเกิดข้ึนจาก
สาเหตุความจ ากดัของทรัพยากรอาจแก้ไขโดยการเพิ่มตามแบบแผน  ปัญหาท่ีเกิดข้ึนจากการใช้
วิธีการดงักล่าวน้ี  คือว่าทรัพยากรมีอยู่จ  ากดัและยากท่ีจะเพิ่ม อย่างไรก็ตาม ความเป็นไปไดข้อง
วธีิการดงักล่าวน้ีน่าจะไดรั้บการพิจารณา                             

              3.  การใหค้วามเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ (Providing an Expert Opinion) 
       ความขดัแยง้ระหว่างล่มจากความคิดเห็นต่อความจริงต่างกนั หรือเกิดจากความ
เขา้ใจเก่ียวกบัเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงแตกต่างกนั  ในหลายกรณีดว้ยกนั  กลุ่มท่ีเก่ียวขอ้งกบัความขดัแยง้
ขาดขอ้มูลท่ีจะน าไปใชใ้นการวนิิจฉยัเพื่อให้เกิดความน่าเช่ือถือไดว้า่  ความเห็นใดเป็นความเห็นท่ี
ถูกตอ้งและความเห็นใดเป็นความเห็นท่ีดีท่ีสุด  ดงัท่ีอลัลอฮฺ  ไดต้รัสไวว้า่  
 

﴿ ...                       

                                ﴾ : (311)األنعام اآلية  
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 ความวา่ “ จงกล่าวเถิด (มูหมัมดั) วา่ ท่ีพวกท่านนั้นมีความรู้อนัใดกระนั้นหรือฉะนั้น 
พวกเจา้จะตอ้งน ามนัออกมาให้แก่เรา  พวกท่าน จะไม่ปฏิบติัตามส่ิงใดนอกจากการ
คาดคิดเอาเท่านั้น  และพวกท่านไม่มีอ่ืนใดนอกจากจะกล่าวเทจ็เท่านั้น”  
(อลั-อนัอาน :148)   

 
  ในสถานการณ์ของความขดัแยง้ดังกล่าวน้ี   เป็นการดีท่ีสุดท่ีจะน าผูเ้ช่ียวชาญ
ภายนอกท่ีสามารถวินิจฉัยปัญหาดงักล่าวมาไกล่เกล่ีย   แต่ทั้งน้ีและทั้งนั้นผูเ้ช่ียวชาญภายนอก
จะต้องเป็นท่ียอมรับของกลุ่มท่ีขัดแยง้กัน  และควรมีความน่าเช่ือถือทางด้านอาชีพการงาน
ผูเ้ช่ียวชาญควรท าการวินิจฉัยอย่างมืออาชีพ และควรท าให้คู่กรณีมีความมัน่ใจต่อส่ิงท่ีไดท้  าการ
วนิิจฉยั  ซ่ึงมีความส าคญัในการแกไ้ขขอ้พิพาทหรือความขดัแยง้นัน่เองกล่าวคือ 

1. การประนีประนอม (Negotiation) 
การประนีประนอมคือการต่อรองระหวา่งสองกลุ่มท่ียอมรับในเร่ืองความขดัแยง้ท่ี

เกิดข้ึน  กระบวนการประนีประนอมจะมีประสิทธิผล  เม่ือมีแนวโน้มท่ีจะน าไปสู่กาสรยอมรับ
ฉันทามติ  ในทางกลบักันการประนีประนอมจะไร้ผลเม่ือการแก้ปัญหาได้ถูกก าหนดให้มีการ
วินิจฉัยท่ีเอนเอียงไปด้านใดด้านหน่ึง อัลลอฮฺ  ได้กล่าวเก่ียวกับความขัดแยง้ในเร่ืองการ
แต่งงานดงัน้ี 

 

﴿                               

                                        ﴾   : (11) النساء  اآلية 

   
 

 ความวา่ “ และหากพวกเจา้หวัน่เกรงการแตกแยกระหวา่งเขาทั้งสอง ก็จงส่งผูต้ดัสิน 
คนหน่ึงจากครอบครัวของฝ่ายชาย และผูต้ดัสินอีกคนหน่ึงจากครอบครัวฝ่ายหญิง
หากทั้ งสองปรารถนาให้มีการประนีประนอมกันแล้ว อัลลอฮฺก็จะทรงให้
ความส าเร็จในระหว่างทั้งสอง แท้จริง อลัลอฮฺเป็นผูท้รงรอบรู้ ผูท้รงสัพพญัญู”  
(อนั-นิซาอฺ : 35) 

 
  ดงันั้น ผูท้  าการประนีประนอมอาจมองการประนีประนอมเป็นสถานการณ์ท่ีชนะ-
แพ้  ซ่ึงหมายถึงฝ่ายหน่ึงเป็นผู ้ชนะและอีกฝ่ายเป็นผู ้แพ้  การประนีประนอมอาจมองเป็น
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สถานการณ์ดงักล่าวน้ีดูเหมือนยากท่ีจะเป็นจริง อย่างไรก็ตาม มีทางออกท่ีเป็นไปได้ทางหน่ึงท่ี
สามารถท าใหท้ั้งสองฝ่ายไดป้ระโยชน์ร่วมกนั  ทางออกดงักล่าวน้ีเรียกวา่ ขอ้ตกลงร่วมกนั 

2. การช้ีขาดโดยอนุญาโตตุลาการ (Arbitration) 
เม่ือการสส่ือสารระหว่างกลุ่มท่ีขดัแยง้กนัอยู่ในระดบัท่ีน้อยลง   การช้ีขาดโดย

อนุญาโตตุลาการเป็นส่ิงจ าเป็นท่ีตอ้งกระท าเร่งด่วน   อยา่งไรก็ตาม ในทุกกรณีผูช้ี้ขาดจะตอ้งแสดง
ถึงภูมิรู้เก่ียวกบัปัญหา   เขา้ใจผลประโยชน์ขององคก์ารโดยรวม  และท่ีส าคญัท่ีสุดจะตอ้งมีความ
ยติุธรรมไม่แบ่งพรรคแบ่งพวก  อลัลอฮฺ  ไดต้รัสไวว้า่  

 

﴿                                

                                             ﴾  : (55)النساء اآلية  

 

 ความวา่ “แทจ้ริงอลัลอฮฺทรงใชพ้วกเจา้ใหม้อบคืนบรรดาของฝากแก่เจา้ของชองมนั  
              และเม่ือพวกเจา้ตดัสินระหวา่งผูค้น  พวกเจา้จะตอ้งตดัสินดว้ยความยติุธรรม  แทจ้ริง 

อลัลอฮฺทรงแนะน าพวกเจา้ดว้ยส่ิงซ่ึงดีจริงๆ แทจ้ริงอลัลอฮฺเป็นผูท้รงไดย้ินและทรง
เป็น”  (อนั-นิซาอฺ :58)  
 

  การช้ีขาดโดยอนุญาโตตุลาการเก่ียวขอ้งกบัการท าให้ขอ้ขดัแยง้เบาบางลงโดยการ
เนน้เร่ืองผลประโยชน์รวมของกลุ่มและลดความส าคญัของความแตกต่างท่ีมีอยูอ่ลัลอฮฺ  ไดส้ั่ง
ใหมุ้สลิมไกล่เกล่ียความขดัแยง้ระหวา่งกลุ่ม  และเนน้ความส าคญัของพนัธะแห่งความเป็นพี่นอ้งท่ี
มีอยูใ่นหมู่พวกเขาเหล่านั้น นอกจากน้ี เน่ืองจากอตัตาและความขบัขอ้งใจมกัเป็นสาเหตุท่ีน าไปสู่
ความขดัแยง้ ดังนั้นอลัลอฮฺ  ได้ผนวกเร่ืองการไกล่เกล่ียความขัดแยง้เข้ากับความศรัทธา
ต่ออลัลอฮฺ   ดงัโองการต่อไปน้ี  
 
 

 ﴿                                 ﴾    
 ( 10)احلجرات اآلية :            

 

ความว่า “แทจัริงบรรดาผูศ้รัทธานั้นเป็นพี่น้องกัน ดังนั้นพวกเจ้าจงไกล่เกล่ีย
ประนีประนอมกนัระหว่างพี่น้องทั้งสองฝ่ายของพวกเจา้ และจงย  าเกรงอลัลอฮฺ
เถิด เพื่อวา่พวกเจา้จะไดรั้บความเมตตา” (อลัหุญร๊อต :10)     
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การใชค้  าสั่งท่ีเด็ดขาดอาจใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการช้ีขาดท่ีมีประสิทธิภาพ  อยา่งไร

ก็ตาม  หากกระท าโดยปราศจากความยุติธรรมและขาดเหตุผลท่ีจะอธิบายเก่ียวกบัเบ้ืองหลงัการ
ตดัสินช้ีขาดดงักล่าวไดน้ั้น  ผลท่ีไดอ้าจใช้ไดเ้พียงช่วงระยะเวลาหน่ึงเท่านั้น    ค  าสั่งท่ีเด็ดขาดมี
ความจ าเป็นเม่ือความขดัแยง้ยงัคงมีอยูแ่ละเร่ิมท่ีจะสร้างความเสียหายแก่องคก์ารหรือเม่ือกลุ่มหน่ึง
ฝ่าฝืนหรือละเมิดต่ออีกกลุ่ม  มุสลิมจ าเป็นตอ้งยบัย ั้งการละเมิดดงักล่าว  และเม่ือความก้าวร้าว
ไดรั้บการยบัย ั้งมุสลิมจ าเป็นตอ้งไกลเกล่ียขอ้พิพาทท่ีมีอยูร่ะหวา่งสองกลุ่มดงักล่าว  อลัลอฮฺ  
ทรงตรัสไดว้า่ 

 

﴿                                   

                                 

                 ﴾  ( 1اآلية :احلجرات)  

 

 ความว่า “หากมีสองฝ่ายจากบรรดาผูศ้รัทธาทะเลาะวิวาทกนั  พวกเจา้ก็จงไกล่
เกล่ียระหวา่งทั้งสองฝ่าย หากฝ่ายหน่ึงในสองฝ่ายนั้นละเมิดอีกฝ่ายหน่ึง   พวกเจา้
ก็จงปรามฝ่ายท่ีละเมิดจนกวา่ฝ่ายนั้นจะกลบัสู่พระบญัชาของอลัลอฮฺ   ฉะนั้นหาก
ฝ่ายนั้นกลบัสู่พระบญัชาของอลัลอฮฺแลว้    พวกเจา้ก็จงประนีประนอมระหวา่งทั้ง
สองฝ่ายด้วยความยุติธรรม   และพวกเจา้จงให้ความเท่ียงธรรม(แก่ทั้งสองฝ่าย)  
เถิด  แทจ้ริงอลัลอฮฺทรงรักใคร่บรรดาผูใ้หค้วามเท่ียงธรรม”   (อลัหุญร๊อต :9) 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
การจัดการกับความขัดแย้งโดยยึดมิติ  2  มิติ คือ มิติแห่งการยืนย ันรักษา

ผลประโยชน์และมิติแห่งการร่วมมือกนั  เคลยต์นั  และคิลแมนน์  (Clayton  and  Kilmann.1974 : 
11-13 อา้งถึงในนิเทศ  บวัตูม. 2537 : 27-29)  ได้เสนอ วิธีแก้ปัญหาความขดัแยง้ หรือ ท่ีเรียกว่า 
วิธีการจดัการกบัความขดัแยง้ตามแนวคิดของโธมสั  เคลยต์นั (Thomas  Clayton) โดยประเมิน
พฤติกรรมของบุคคลท่ีแสดงออก ในสถานการณ์ท่ีเกิดความขดัแยง้ข้ึนซ่ึงสถานการณ์ท่ีเกิดความ
ขดัแยง้  สถานการณ์ท่ีบุคคลส่ิงท่ีฝ่ายแสดงพฤติกรรมออกมา 2 มิติ คือ  
  1. มิติแห่งการยืนยนัรักษาผลประโยชน์หมายถึง มิติท่ีบุคคลพยายามท่ีจะให้
เป็นไปตามความตอ้งการของตน 
  2. มิติแห่งการร่วมมือ หมายถึง มิติท่ีบุคคลพยายามท่ีจะให้เป็นไปตามความ
ตอ้งการของคนอ่ืนหรือคลอ้ยตามผูอ่ื้น  
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  ทั้ง 2 มิติน้ี  สามารถน ามาใชเ้ป็นแนวทางอธิบายรูปแบบเฉพาะของการแกค้วาม
ขดัแยง้ต่าง ๆ ออกเป็น 5 แบบคือ การแข่งขัน การปรองดอง การหลีกเล่ียง การร่วมมือ การ
ประนีประนอมดงัรายละเอียด 
  1.   ก ารแข่ งขัน  (Competing)  หมาย ถึง  การแก้ปัญหาแบบยืนย ัน รักษา
ผลประโยชน์และไม่ใหค้วามร่วมมือ นัน่คือ การท่ีบุคคลยืนยนัเอาแต่ผลไดข้องตนบนความสูญเสีย
ของคนอ่ืนเป็นวิธีการแกปั้ญหาแบบมุ่งใชอ้  านาจ เพื่อท่ีจะรักษาสถานภาพของตนไวใ้ห้ได ้เช่นใช้
ความสามารถท่ีว่าโตแ้ยง้โดยใช้ต าแหน่งของตนหรือใช้การลงโทษทางเศรษฐกิจ ท าให้เกิด
สถานการณ์ชนะ-แพ ้ การใช้วิธีการแบบน้ีเหมาะกบัสถานการณ์ท่ีตอ้งการความรวดเร็วเม่ือรู้จกั
สถานการณ์นั้นดี หรือเม่ือตอ้งการปกป้องผูอ่ื้นจากความกา้วร้าว (Boonyens,  1993; Marriner,  
1982; Marquis & Huston, 1987  อา้งถึงในนิเทศ  บวัตูม. 2537 : 27-29) หรือบนสถานการณ์
ฉุกเฉินซ่ึงตอ้งการการแก้ไขทนัทีทนัใดและในเวลาท่ีจ ากดั  การน าวิธีการน้ีมาใช้บ่อยจะท าให้
ผูร่้วมงานกลวัและเกิดความไม่พอใจ  
  2.  การปรองดอง (Accommodating) หมายถึง การแกปั้ญหาแบบไม่ยืนยนัรักษา
ผลประโยชน์แต่ให้ความร่วมมือซ่ึงตรงกนัขา้มกบัแบบการแข่งขนั เม่ือให้ความร่วมมือ บุคคลจะ
ไม่ใส่ใจในเร่ืองตน ทั้งน้ีเพื่อจะได้สนใจแต่เร่ืองของคนอ่ืน ดงันั้นจึงมีการเสียสละตนเองอยู่ใน
วธีิการแกปั้ญหาแบบน้ี การแกปั้ญหาแบบให้ความร่วมมือนั้น ซ่ึงอาจแสดงออกมาในรูปของความ
ใจกวา้งโดยไม่ค  านึงถึงตนเองเลย  ท าให้เกิดสถานการณ์ของการชนะ-แพ ้ วิธีการน้ีเหมาะท่ีจะใช้
เม่ือฝ่ายหน่ึงเป็นฝ่ายผดิ  หรืออีกฝ่ายหน่ึงมีอ านาจมากกวา่ หรือประเด็นปัญหานั้นมีความส าคญัมาก
ต่ออีกฝ่ายหน่ึง  หรือมุ่งรักษาความสามคัคีไวแ้ละสร้างความเช่ือถือแก่สังคมในประเด็นท่ีส าคญักวา่
ในอนาคต (Bartion, 1991, Saulo, 1987)  ถา้บุคคลใชว้ิธีการปรองดองมาก  จะท าให้เกิดความรู้สึก
วิตกกงัวลในตวัเองท่ีไม่ไดค้  านึงถึงความตอ้งการของตวัเอง  แต่ถ้าบุคคลไม่ใช่วิธีการปรองดอง
อย่างเพียงพอ  อาจจะไม่สามารถสร้างไมตรีจิตและอาจจะได้รับการพิจารณาอย่างไม่มีเหตุผล 
(Marriner & Poletti, 1991)  เม่ือเปรียบเทียบกบัวิธีการจดัการกบัความขดัแยง้อ่ืนๆแลว้ การ
ปรองดองอาจจะเป็นวธีิท่ีเอ้ือประโยชน์ต่อการบริหารองคก์าร  
  3.   การหลีกเล่ียง (Avoiding)  หมายถึง การแก้ปัญหาแบบไม่ยืนย ันรักษา
ผลประโยชน์และไม่ใหค้วามร่วมมือ นัน่คือ บุคคลไม่ยดึมัน่ในเร่ืองท่ีตนเองและคนอ่ืนสนใจอยูเ่ขา
เองจะไม่พูดถึงความขดัแยง้ การแก้ปัญหาแบบหลีกเล่ียงน้ี ยงัอาจแสดงออกมาในรูปการเล่ียง
ปัญหาแบบนักการทูตการเล่ือนเวลาแก้ปัญหาออกไปจนกว่าจะถึงเวลาท่ีเหมาะสม  ก่อให้เกิด
สถานการณ์แพ-้แพ ้ การใชว้ิธีการน้ีเหมาะกบัสถานการณ์ท่ีฝ่ายหน่ึงมีอ านาจมากกว่าอีกฝ่ายหน่ึง  
ประเด็นปัญหาไม่ส าคญั  การตอ้งการเวลาในการแสวงหาขอ้มูลเพิ่มเติมและการแกไ้ขปัญหา ฝ่าย
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หน่ึงไม่มีโอกาสท่ีจะบรรลุวตัถุประสงค ์ ฝ่ายหน่ึงตอ้งการลดความกดดนัหรือความตึงเครียด  หรือ
คุณค่าของความขดัแยง้นั้นสูงกวา่ผลของการแกไ้ข (Barton, 1991, Marriner & Polletti, 1991, 
Saulo, 1987)  การใช้วิธีการน้ีบ่อยจะท าให้เกิดการสะสมประเด็นความขดัแยง้ อาจท าให้ความ
ขดัแยง้รุนแรงมากข้ึน  (เสริมศกัด์ิ  วิศาลาภรณ์, 2534; Booyens 1993; Marriner & Polletti, 1991)  
และบุคคลอาจจะสร้างความรู้สึกไม่พอใจข้ึน  ท าให้การแกไ้ขความขดัแยง้เป็นส่ิงท่ียาก  น าไปสู่
ความลม้เหลวท่ีจะไดค้วามคิดใหม่ๆในการสร้างสรรคป์ระโยชน์แก่องคก์าร 

  4.   การร่วมมือ (Collaborating)  หมายถึง  การแก้ปัญหาแบบยืนย ันรักษา
ผลประโยชน์และให้ความร่วมมือ ซ่ึงเป็นวิธีตรงขา้มกบัการหลีกเล่ียงการร่วมมือนัน่เอง คือ ความ
พยายามท่ีจะท างานร่วมกบัคนอ่ืน ทั้งน้ีเพื่อหาทางท าให้ทั้งสองฝ่ายพอใจอยา่งเต็มท่ี ทั้งยงัหมายถึง 
การศึกษาเจาะลงไป เพื่อแยกแยะว่าอะไรเป็นความสนใจพื้นฐานของทั้งสองฝ่ายและเพื่อจะได้
หาทางเลือกท่ีเหมาะสมส าหรับความมัน่ในของทั้งสองฝ่ายดว้ย  การจดัการกบัความขดัแยง้  แต่
จะตอ้งใชเ้วลาค่อนขา้งมากในการไขปัญหาเพื่อให้ไดข้อ้สรุปท่ีดี  ในการปฏิบติังานของพยาบาล
การใช้วิธีการร่วมมือในการจดัการกบัความขดัแยง้  จะท าให้การจดัการกบัความขดัแยง้ประสบ
ผลส าเร็จและบุคลากรมีความพึงพอใจในงาน  (Marquis & Huston, 1987) 

  5.  การประนีประนอม (Compromising) หมายถึง  การแกปั้ญหาแบบอยูก่ึ่งกลาง
ระหว่างการยืนยนัรักษาผลประโยชน์ การให้ความร่วมมือ วตัถุประสงคข์องการแกปั้ญหาแบบน้ี 
คือหาวธีิการแกปั้ญหาชนิดท่ีไม่เป็นอุปสรรค  และทั้งสองฝ่ายต่างก็ยอมรับไดเ้ป็นบางส่วน  วิธีน้ีจึง
อยู่ตรงกลางระหว่างวิธีแก้ปัญหาแบบการร่วมมือและการยืนย ันรักษาผลประโยชน์  การ
ประนีประนอมนั้นยอมให้มากกว่าการแข่งขนัแต่ยงัน้อยกว่าแบบการร่วมมือกนั  การแก้ปัญหา
แบบน้ีมีลกัษณะเช่นเดียวกบัวธีิการแกปั้ญหาแบบการอยูร่่วมกนั  นัน่ก็คือ  พูดถึงปัญหาอยา่งตรง ๆ 
มากกว่าจะหลีกเล่ียงปัญหา แต่ย ังไม่ถึงกับเจาะลึกลงไปเหมือนกับแบบการร่วมมือ การ
ประนีประนอมนั้นยงัอาจหมายถึงการแยกเอาความแตกต่างกันออกไปเสียแล้วมาแลกเปล่ียน
ประเด็นท่ียอมกนัไดห้รือเป็นการแสวงหาจุดยืนท่ีเป็นกลาง ๆ อยา่งรวดเร็วนัน่เอง 
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   ซ่ึงวิธีการแก้ปัญหาความขัดแยง้ทั้ ง 5 แบบ ดังกล่าว  สามารถเขียนเป็นภาพ
ดงัต่อไปน้ี 

การยนืยนัรักษาผลประโยชน์                                    ไม่ยนืยนั -------------- ยนืยนั 
 

       
 
 
  
           

 ไม่ร่วมมือ -------------- ร่วมมือ 
การร่วมมือ 

  ภาพท่ี 3 แสดงรูปแบบการแก้ปัญหาความขัดแย้ง 2 มิติ ท่ีมา นิเทศ บัวตูม.
(2537:27-29)  
      สลิลา  ศรีส าราญ  (2545 : 45)  เสนอวิธีขจดัความขดัแยง้ของผูบ้ริหารองคก์ารไว ้ 
8  วธีิดงัน้ี 

1. การใช้ก าลัง  ซ่ึงรวมไปถึงการใช้อ านาจในการยุติปัญหาความขดัแยง้  
เป็นวิธีท่ีนิยมใช้กนัในระบบการบริหารแบบเผด็จการ  เม่ือฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงมีอ านาจหรือมีก าลงั
เหนือกวา่อีกฝ่ายหน่ึง  ผลลพัธ์ของการใชก้ าลงัจะออกมาในรูปแบบแพ-้ชนะ ฝ่ายท่ีใชอ้  านาจ หรือ
ใชก้ าลงัเป็นผูช้นะไดรั้บส่ิงท่ีตั้งใจหรือมุ่งหวงัไว ้ส่วนฝ่ายท่ีแพก้็จะผิดหวงัต่อส่ิงท่ีมุ่งหมายไว ้จะ
หมดก าลงัใจในการคิดสร้างสรรคแ์ละอาจจะบัน่ทอนสุขภาพจิตดว้ย 

2. การหลีกหนีหรือหลีกเล่ียง เม่ือบุคคลมีความคิดเห็นท่ีแตกต่างกนั หรือไม่
เห็นดว้ยทางความคิดของอีกฝ่ายหน่ึงหลีกเล่ียงปัญหาขอ้ขดัแยง้ดว้ยการลาออกหรือถอยล่าออกไป 

3. การน่ิงเฉยหรือการท าเป็นทองไม่รู้ร้อน  เป็นการแกปั้ญหาความขดัแยง้
ตามคติท่ีวา่น่ิงเสียต าลึงทอง  โดยมีความคาดหวงัวา่ เหตุการณ์หรือปัญหาจะคล่ีคลายออกไปในทาง
ท่ีดีเอง หรืออีกนยัหน่ึงวา่ เวลาจะช่วยแกปั้ญหา 

4. การยึดจุดมุ่งหมายขององค์การเป็นหลกั ผูบ้ริหารบางคนเม่ือเผชิญหน้า
กบัการขดัแยง้ระหว่างบุคคลในหน่วยงาน อาจใช้วิธีขอระงบัเร่ืองขดัแยง้ไวก่้อน  โดยการยกเอา
ความส าคญัและจุดมุ่งหมายของหน่วยงานเป็นส าคญั 

การแข่งขนั          การร่วมมือ 
 

  การประนีประนอม 

 

การหลีกเล่ียง                        การปรองดอง 
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5. การประนีประนอม  เป็นการท่ีผูบ้ริหารนิยมใช้แก้ปัญหาความขดัแยง้ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเม่ือคู่กรณีมีอ านาจเท่าเทียมกนั ผลของการประนีประนอมจะท าให้ทั้งสองฝ่าย
ไดรั้บผลประโยชน์ แต่จะไม่มีใครไดรั้บผลประโยชน์เตม็ท่ี 

6. ตุลาการตดัสิน ในบางกรณีเม่ือมีขอ้ขดัแยง้เกิดข้ึน ผูรั้บผิดชอบจะเชิญ
บุคคลภายนอกเขา้มาตดัสินแกปั้ญหา ซ่ึงผลการตดัสินอาจออกมาในรูปแบบของถูก ผิด ก็ได ้ความ
สนใจท่ีคู่กรณีมีใหต่้อปัญหาความขดัแยง้จะอยูใ่นระดบัสูงกวา่ประนีประนอม 

7. การไกล่เกล่ีย  เป็นวิธีการท่ีมีลกัษณะคลา้ยกบัการใชตุ้ลาการตดัสิน  โดย
การเชิญบุคคลท่ีเป็นท่ียอมรับของคู่กรณี  เขา้มาไกล่เกล่ียหาขอ้ยติุปัญหาความขดัแยง้ 

8. การหันหน้าเข้าหากนั  ตามหลกัการบริหาร การหันหน้าเขา้หากนัเพื่อ
ปรึกษาแกไ้ขปัญหาขอ้ขดัแยง้เป็นวิธีการท่ีดีท่ีสุด  โดยคู่กรณีจะไดรั้บความพอใจดว้ยกนัทั้งสอง
ฝ่าย 

สรุปไดว้า่ การแกปั้ญหาความขดัแยง้ (Conflict Resolution) เป็นการด าเนินการ
ให้ความขดัแยง้ลดนอ้ยลง สงบลง หรือส้ินสุดลง  ผูท่ี้จะมาจดัการแต่ละคนจะมีวิธีจดัการความ
ขดัแยง้แตกต่างกนั ความขดัแยง้ในสถานการณ์ท่ีต่างกนัและจากสาเหตุท่ีต่างกนัย่อมตอ้งการวิธี
จดัการท่ีแตกต่างกนัไป ส่ิงท่ีตอ้งค านึงในการแกไ้ขความขดัแยง้ตามแนวคิดของเจา้ของแนวคิด
ทฤษฎีต่างๆคือ การเลือกใชว้ิธีการท่ีเหมาะสมกบัสถานการณ์เพื่อไห้เกิดผลดีแก่องคก์ารเป็นหลกั 
แต่การจดัการความขดัแยง้ตามแนวทางของอิสลามนั้นตอ้งยึดหลกัการของศาสนาท่ีวางไวเ้ป็น
ส าคญัเพื่อความถูกตอ้ง และความเป็นธรรมซ่ึงทุกฝ่ายตอ้งยอมรับ  อิสลามสนบัสนุนการแข่งขนัท่ี
น าไปสู่การยกฐานะการเป็นตวัแทนของอลัลอฮฺ และมุสลิมตอ้งไม่ปฏิเสธความขดัแยง้ท่ีเกิดข้ึน 
เพราะฉะนั้นวิธีการจดัการความขดัแยง้ตามแนวทางของอิสลามนั้นมีอายะฮฺอลักุรอาน อลัหะดีษ 
และนกัวชิาการไดบ้่งบอกถึงวธีิการจดัการกบัความขดัแยง้ไวม้ากมายความขดัแยง้เป็นปรากฏการณ์
ท่ีเกิดข้ึนในสังคม  ความขัดแย้งเป็นส่ิงท่ีหลีกเล่ียงไม่ได้   หมายถึงสภาวการณ์ท่ีบุคคลเกิด
ความรู้สึกไม่เขา้ใจ   ไม่พึงพอใจ   หรือคบัขอ้งใจข้ึนในการปฏิบติังานในองคก์าร  เน่ืองจากบุคคล
มีความแตกต่างกนัในการรับรู้  ค่านิยม  ความคิด  ความเช่ือ  ความสนใจ  ทศันคติ  ความตอ้งการ
วธีิการท างานท่ีแตกต่างกนั  เป้าหมายและผลประโยชน์ของบุคคลหรือกลุ่มบุคคล  ซ่ึงมีผลกระทบ
ต่อองคก์าร  ทั้งในเชิงบวกและลบเกิดข้ึน  ความขดัแยง้น าไปสู่การแข่งขนัในรูปแบบต่าง ๆ การ
แข่งขนัย่อมเกิดมีการแพช้นะ การขดัแยง้จึงเป็นส่ิงท่ีเกิดข้ึนไดเ้สมอในสังคม  เป็นส่ิงท่ีหลีกเลียง
ไม่ไดใ้นการบริหารงานต่างๆ   ซ่ึงในอลักุรอานไดเ้ตือนให้ระวงัผลอนัเลวร้ายท่ีจะก่อให้เกิดปัญหา
ความขดัแยง้ ความแตกแยกท่ีเป็นผลมาจากการขดัแยง้ในประเด็นต่าง ๆ ดงัท่ีกล่าวมาขา้งตน้ 

 



101 

 

2.5   การแก้ไขปัญหากบัความขัดแย้ง 

  
  วิธีการหน่ึงท่ีสามารถจดัการกบัปัญหาความขดัแยง้      อาจท าโดยการก าหนด
เป้าหมายท่ีทา้ทายใหม่   การสร้างศตัรูเป็นส่ิงท่ีไม่สามารถยอมรับได ้  เพราะเราถูกสร้างข้ึนมา
เพื่อใหท้  าความรู้จกัต่อกนั  และร่วมมือดว้ยกนัมากกวา่ท่ีจะเป็นศตัรู 
  หนทางท่ีจะแกไ้ขขอ้ขดัแยง้จะมีอิทธิพลกระทบต่อพฤติกรรมการปฏิบติัท่ีแสดง
ออกมาไดผ้ลและจะมีผลต่อการขดัแยง้ในคร้ังต่อไปท่ีจะเกิดข้ึน  การแกไ้ขปัญหาเม่ือมีพฤติกรรม
เกิดข้ึน อนัแสดงให้เห็นชดัเจนว่ามีความขดัแยง้แลว้ขั้นตอนต่อไปก็คือการแกไ้ขความขดัแยง้หรือ
การอ าพรางความขดัแยง้นั้นไว ้ การแกปั้ญหา  ความขดัแยง้อาจท าให้ฝ่ายหน่ึงฝ่ายใดหรือทั้งสอง
ฝ่ายเป็นผูช้นะก็ได ้ การแกไ้ขขอ้ขดัแยง้อาจกระท าไดห้ลายวธีิดว้ยกนั 
  Baron and Greenberg (อา้งถึงใน  นิเลาะ  แวอุเซ็ง 2548 : 166-168 )  ไดเ้สนอ
การแกไ้ขขอ้ขดัแยง้  มี  2  วธีิ คือ 

  1.  การเปล่ียนโครงสร้างองคก์าร (Changing Organization Structure) 
       โครงสร้างองคก์ารมีผลกระทบต่อการพึ่งพาต่อกนัในหมู่สมาชิกกลุ่ม   การเปล่ียน
โครงสร้างองคก์ารกาจรวมถึงการเปล่ียนช่องของการส่ือสาร    สายการบงัคบับญัชากระบวนการ
ท างาน   การพฒันาผลผลิต   และการออกแบบงาน   การเปล่ียนแปลงในเร่ืองดงักล่าวน้ีอาจแกไ้ข
ความขดัแยง้ไดห้ากสามารถลดสาเหตุของความขดัแยง้ท่ีอาจเป็นไปไดอ้ย่างไรก็ตาม  ปัญหาท่ีมกั
เกิดข้ึนจากการใชว้ธีิการดงักล่าวน้ี  คือเม่ือโครงสร้างองคก์ารมีการเปล่ียนแปลง เราไม่อาจประกนั
ไดว้า่ จะไม่มีความขดัแยง้ท่ีไดใ้ช่เชิงหนา้ท่ีอ่ืนเกิดข้ึน 

  2.  การเปล่ียนตวัแปรบุคคล (Changing the Human Variables)  
  Alwani, Taha Jabir. (1995 : 14-15) ไดก้ล่าวถึงการขดัแยง้ของกลุ่มสาลาฟวา่ ใน
ตอนสมยัของสาลาฟฟูศศอและฮฺมีการขดัแยง้เช่นเดียวกนัแต่การขดัแยง้ของพวกเขาเฉพาะขดัแยง้
ทางดา้นความคิดเท่านั้น แต่ไม่ท าให้ถึงความแตกแยกกนั   เพราะพวกเขามีจุดหมายอนัหน่ึงเด่ียว
กนั    แต่ในยุคปัจจุบนัไม่เป็นเช่นนั้น  มีการขดัแยง้ไม่มีใครรู้วา่จะจบเม่ือไหร่นอกจากอลัลอฮฺ
เท่านั้นท่ีรู้   ดงัท่ีพระองคอ์ลัลอฮฺ ไดต้รัสในอลักุรอานวา่  
 

                   ….     (11اآلية : )األنفال 
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ความวา่ “และจึงเช่ือฟังอลัลอฮฺ  และรอซูลของพระองคเ์ถิด  และจงอยา่ขดัแยง้กนั  
จะท าให้พวกเจา้ยอ่ทอ้   และท าให้ความเขม้แข็งของพวกเจา้หมอไป” (ส่วนหน่ึง
จากอายะฮฺท่ี 85: อลั-อมัฟาล) 

  จากอายะฮฺดงักล่าวนั้นอลัลอฮฺ ได้แสดงให้เห็นว่า   ด้วยเหตุนั้นความขดัแยง้
ต่อเม่ือมนัเกิดข้ึนในกลุ่มใดก็ตาม   ก็จะท าใหก้ลุ่มนัน่มีความอ่อนแอและความเขม้แข็งก็จะหมดไป   
เพราะฉะนั้นพวกท่านจงเช่ือฟังอลัลอฮฺและรอซูล 
  Musa Ibn yahya. (2006 : 31)  ไดใ้หค้วามคิดเห็นวธีิการแกปั้ญหาความขดัแยง้  มี  
4  วธีิคือ 
  1.  การโตเ้ถียงกนัอยา่งรุนแรง   )اجلدال(  

ดงัท่ีชยัคุลอิสลามไดก้ล่าววา่ “การทะเลาะท่ีเป็นความจริงยอ่มมีการขดัแยง้เกิดข้ึน
ตามมา”และในบางโอกาสการโตเ้ถียงเป็นท่ียกยอ่งดงัท่ีพระองคอ์ลัลอฮฺ ไดต้รัสวา่ 

 

﴿                             . . ﴾ 
 (331اآلية : )النحل

 

ความวา่ “จงเรียกร้องสู่แนวทางแห่งพระเจา้ของสูเจา้โดยสุขุม   และการตกัเตือนท่ี
ดี   และจงโตแ้ยง้พวกเขาดว้ยส่ิงท่ีดีกวา่....” (อนันะฮฺลฺ : 125) 

 

  จากอายะฮฺอลักุรอานขา้งตน้ไดบ้อกถึงการโตเ้ถียงกนัดว้ยใชเ้หตุผลและหลกัฐาน
ท่ีชดัเจน   และใชด้ว้ยความอ่อมโยนและสุภาพ  เพราะฉะนั้นการโตเ้ถียงไม่ใช่วา่ดีตลอดไปและไม่
ดีตลอดไป  แต่การโตเ้ถียงนั้นจะอยูก่บัความตั้งใจของเหตุผล 
  2. พินิจพิจารณา  (املناظرة) ระหว่างทั้งสองฝ่ายเพื่อให้สอดคลอ้งกนัและเกิดความ
ถูกตอ้งมากท่ีสุด 
  3. ถูกเถียงหรือสงสัย   (املراء)   

 เป็นค ากล่าวใหร้้ายกบัอีกกลุ่มหน่ึง ดงัท่ีอลัลอฮฺ ไดต้รัสไวใ้นอลักุรอานวา่  
 

﴿…         ….    ﴾   (33اآلية : )الكه 
 

 ความวา่ “เจา้อยา่โตเ้ถียงกนัในเร่ืองของพวกเขา   นอกจากการโตเ้ถียงท่ีประจกัษ์
แจง้”  (ส่วนหน่ึงจากอายะฮฺท่ี 22 : อลักะฮฺฟฺ) 
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  จากอายะฮฺอลักุรอานขา้งตน้อลัลอฮฺ ไดช้ี้แนะแก่ท่านนบี ใหล้ะทิ้งการ
โตเ้ถียงกนั   เพราะการโตเ้ถียงนั้นไม่มีการส้ินสุด 
 
  4. ความปรารถนาหรือความตอ้งการ  (احملاجة)     

    

มูฮมัหมดัรอฟีอี  มูซอ ( 2549 : 2:3:18) ได้กล่าวว่า “กระบวนการแกไ้ขความ
ขดัแยง้ท่ีเรียกว่า “การมูชาวาเราะฮฺ” เป็นรูปแบบท่ีแสดงถึงกระบวนการตดัสินใจร่วมกันท่ีอยู่
ภายใตห้ลกั “ชารีอะฮฺ” การมูชาวาเราะฮฺเป็นการปรึกษาหารือในเร่ืองราวต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนเพื่อหาทาง 
ออกหรือแนวทางส าหรับการด าเนินกิจการใด ๆ ในโดยมีเป้าหมายเพื่อความสงบสุขร่วมกนั  ซ่ึงถือ
เป็นเร่ืองจ าเป็นทางศาสนาท่ีก าหนดใหมี้การปรึกษาหารือกนัในกิจการต่าง ๆ แต่มีขอ้แมว้า่กิจการท่ี
ท าการปรึกษาหารือนั้นตอ้งอยูใ่นกรอบท่ีไม่ขดักบัหลกัศาสนา 
  อย่างไรก็ตามกระบวนการมูชาเราะฮฺจะยงัไม่มีการตดัสินใจเลือกแนวทางใด
แนวทางหน่ึงจนกวา่ทุกคนไดโ้อกาสท่ีจะแสดงความคิดเห็น และอา้งพยานหลกัฐานท่ีเก่ียวขอ้งแลว้
เท่านั้น ระบบ “ชูรอ” จึงเป็นรูปแบบท่ีแสดงถึงกระบวนการตดัสินใจร่วมกนัของสังคมมุสลิมท่ีอยู่
ภายใตห้ลกั “ชารีอะฮฺ” เป็นกลไกประการส าคญัท่ีป้องกนัการใช้อ านาจเบ็ดเสร็จเด็ดขาด แต่ยงั
คงไวซ่ึ้งบรรยากาศแห่งเสรีภาพทางความคิดและการกระท า 
  ธงชยั  สันติวงษ ์(2540  : 294-296) ไดเ้สนอวิธีการแกไ้ขขอ้ขดัแยง้ท่ีเป็นวิธีง่าย ๆ 
มี 3 วธีิ คือ 
  1.  การให้มีการแพช้นะกนั  (Win-Lose Strategy)  คือ  สภาพการณ์ท่ีมีกลุ่มหน่ึง
เป็นฝ่ายชนะโดยสามารถได้ส่ิงท่ีต้องการ  และมีผลท าให้กลุ่มอ่ืนไม่อาจบรรลุเป้าหมาย  และ
กลายเป็นฝ่ายแพใ้นท่ีสุด 

 เทคนิควธีิในการแกไ้ขปัญหา 
   1.1  การใชอ้ านาจ 
   1.2  การคุ่มคามขู่เข็ญทั้งกายและจิตใจ 
   1.3  การใชเ้สียงขา้งมาก 
   1.4  การใชเ้สียงขา้งนอ้ย 
2.  การปรับให้แพ้ทั้ งคู่  (Lose-Lose Strategy) หรือแบบประนีประนอม  

(Compromise)  คือ  สภาพท่ีแต่ละกลุ่มต่างตอ้งยอมจ านน  และไม่สามารถไดรั้บในส่ิงท่ี
ตั้งใจไว ้ ทั้งน้ีโดยอาจจะเป็นการตกลงประนีประนอมกนั  ซ่ึงเม่ือไม่มีกลุ่มใดไดส่ิ้งท่ีตวั
ตั้งเป้าหมายเอาไว ้ ก็ยอ่มแสดงวา่ทั้ง 2 กลุ่มต่างก็เป็นฝ่ายแพท้ั้งคู่ 
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เทคนิควธีิในการแกปั้ญหา 
    2.1  การประนีประนอม 
    2.2  การประสานประโยชน์ดว้ยการแลกเปล่ียนความตอ้งการซ่ึงกนัและกนั 
    2.3  การน าประเด็นปัญหาเสนอบุคคลท่ีสามซ่ึงเป็นกลาง 
    2.4  การอาศยัระเบียบ 
    2.5  การโคจรทางการบริหาร 

  3.  การให้ชนะด้วยกนัทั้งคู่  (Win-Win Strategy) คือ การท่ีทั้ ง 2 กลุ่มได้เข้า
มาร่วมหาขอ้สรุปท่ียุติลงไดด้ว้ยดี โดยท่ีทั้ง 2 กลุ่มสามารถประสบผลส าเร็จตามเป้าหมายท่ีตั้งไว ้
ดงันั้นจึงเท่ากบัวา่ทัง่ 2 ฝ่ายต่างก็สามารถเป็นฝ่ายชนะทั้งคู่ 

เทคนิควธีิในการแกไ้ขปัญหา 
   3.1  การมีความเห็นสอดคลอ้งกนั  เป็นการแสวงหาวิธีการแกปั้ญหาท่ีทุกฝ่าย

ยอมรับทั้งในดา้นเป้าหมายและวธีิการ 
   3.2  การตดัสินใจแบบผสมผสาน  เป็นการดึงเอาเป้าหมายหรือค่านิยมของแต่ละ

ฝ่ายมารวมกนัก่อนท่ีจะมุ่งไปหาวธีิการแกไขปัญหาท่ีเป็นท่ียอมรับของทุกฝ่าย 
ส าหรับทางแกไ้ขขอ้ขดัแยง้  2  แบบแรกนั้น  ทางการปฏิบติัจะท าให้การขดัแยง้

ยงัคงมีอยู่และปัญหายงัคงคุกรุ่นอยู่ต่อไป  ทั้งนั้นเพราะไดมี้ปัญหาว่า  กลุ่มใดกลุ่มหน่ึงหรือทั้ง  2  
กลุ่ม  ต่างไม่สามารถบรรลุเป้าหมายท่ีตอ้งการหรือเท่ากบัวา่การขดัแยง้ยงัคงมีอยู ่  และจะยงัคงเป็น
เช้ือท าให้เกิดการขดัแยง้คร้ังใหม่ท่ีต่างฝ่ายต่างจะเอาชนะกนัให้ได ้ แต่อีกในสภาพการณ์หน่ึงท่ีมี
การชนะดว้ยกนัทั้งคู่นั้น  แสดงวา่วงจรแห่งการขดัแยง้ให้ถูกตดัตอนไป  และโอกาสของขดัแยง้ท่ี
จะเกิดข้ึนใหม่ในอนาคตก็จะมีนอ้ยลงไปดว้ย 
  ส าหรับ  Johnson and Johnson  (1982  อา้งถึงในเอกชยั  ก่ีสุขพนัธ์,  2538 : 167-
171)  ไดเ้สนอแนวความคิดเก่ียวกบัการบริหารความขดัแยง้เป็น 5 แบบ (Five styles of managing 
conflicts) โดยแทนดว้ยสัตว ์5 ชนิด ดงัน้ี 
  1) Forcing แทนดว้ย ฉลาม (ชอบใชก้ าลงั) เป็นการแกปั้ญหาความขดัแยง้โดยเนน้
การใชอ้  านาจตามต าแหน่ง (Authority) ค านึงเป้าหมายงาน หรือความตอ้งการของตนเองมากกวา่ 
  2) Withdrawing แทนดว้ย เต่า (หดหัว) เป็นการแกปั้ญหาความขดัแยง้โดยการ
หลีกเล่ียงไม่เผชิญกบัคู่กรณี และจะไม่ตดัสินใจอยา่งใดอย่างหน่ึงเพื่อแกปั้ญหาเป้าหมายของงาน
และความสัมพนัธ์กบัผูร่้วมงานอยูใ่นระดบัต ่า 
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  3) Smoothing แทนดว้ย หมี (ความน่ารัก) เป็นการแกปั้ญหาความขดัแยง้โดยเนน้
ความสัมพนัธ์กบัผูร่้วมงานมากกวา่เป้าหมายของงาน ไม่วา่จะเกิดปัญหาอะไรข้ึนก็จะใชว้ิธีการอยู่
ร่วมกนัอยา่งสันติสุขเหมือนครอบครัวเดียวกนั 
  4) Confronting แทนดว้ย นกฮูก (สุขุม) เป็นการแกปั้ญหาความขดัแยง้โดยการ
เผชิญกบัปัญหา มีความสุขมุรอบคอบในการแกปั้ญหาถึงแมจ้ะเสียเวลามากกวา่วธีิอ่ืนๆก็ตาม 
  5) Compromising แทนด้วย สุนัขจ้ิงจอก (แก้ปัญหาเฉพาะหน้า) เป็นการ
แก้ปัญหาความขัดแย้งโดยเน้นทางสายกลางคือ เป็นไปตามเป้าหมายของงานบ้างและได้
ความสัมพนัธ์กบัผูร่้วมงานบา้ง วิธีการน้ีมกัจะใช้กบัปัญหาความขดัแยง้กรณีพิพาทด้านแรงงาน 
เช่น การเรียกร้องต่างๆของพนกังาน เป็นตน้  
  เสนาะ   ติเยาว ์ (2544 : 302-303) ไดใ้ห้ความคิดเห็นเก่ียวกบัวิธีการแกไ้ขความ
ขดัแยง้มาใช้หากผูบ้ริหารจะแก้ไขความขัดแยง้ท่ีเป็นความขดัแยง้ในทางท าลาย (Destructive 
Conflict) มีแนวทางในการแกไ้ขดงัน้ี 
  1. ผูบ้ริหารความก าหนดรูปแบบของทศันะคติและพฤติกรรมท่ีเหมาะสมข้ึนมา
เพื่อใชเ้ป็นตน้แบบใหพ้นกังานเอาอยา่งและท าตาม 
  2. ตอ้งระบุสาเหตุท่ีแทจ้ริงของความขดัแยง้ท่ีเกิดข้ึน 
  3. การแกไ้ขใหเ้นน้ท่ีปัญหาอยา่เนน้ตวับุคคลเป็นอนัขาด 
  4. แกไ้ขปัญหาความขดัแยง้ใหท้นัเวลาอยา่ปล่อยไวน้านจนแกไ้ม่ได ้
  5. จงเรียนรู้จากความขดัแยง้เพื่อใชใ้หเ้ป็นประโยชน์ในการแกไ้ข 
  ไม่มีวธีิการแกไ้ขความขดัแยง้วิธีใดดีท่ีสุดท่ีจะท าให้ความขดัแยง้หมดไปทนัที  มี
ขอ้เสนอว่าการท าให้ความขดัแยง้ลดลงควรเน้นท่ีการรักษามนุษยส์ัมพนัธ์ให้คงอยู่ในระดบัหน่ึง
แลว้จึงแกไ้ข  ขอ้เสนอแนะในการรักษามนุษยส์ัมพนัธ์มีดงัน้ี 
  1. ใหเ้วลาท่ีจะท าใหค้วามขดัแยง้ลดลงไปเอง  คนจึงมกัจะเรียกวา่การซ้ือเวลา 
  2. การวเิคราะห์สถานการณ์ของความขดัแยง้เพื่อใหรู้้วา่อยูใ่นระดบัใด 
  3. น าเอาปัญหาความขดัแยง้ไปปรึกษากบัคนอ่ืนท่ีไม่เก่ียวกบัความขดัแยง้นั้น 
  4. อนุญาตใหค้นท่ีขดัแยง้ลาหยดุงานชัว่คราวเพื่อใหค้นสบายใจข้ึน 
  ท่ีกล่าวมาแลว้เป็นเพียงการลดความขดัแยง้ลงเท่านั้น  กลยุทธ์ในการแกไ้ขความ
ขดัแยง้มี 3 วธีิคือ วธีิแพ-้แพ ้ วธีิชนะ-แพ ้ และวธีิชนะ-ชนะ 
  วธีิแพ-้แพ ้ (lose-lose)  เป็นวธีิแกปั้ญหาความขดัแยง้ท่ีทั้งสองฝ่ายแพท้ั้งคู่  มีวิธีแก้
ความขดัแยง้ไดห้ลายวธีิ  คือวธีิแรก  วิธีประนีประนอมหรือพบกนัคร่ึงทาง  วิธีท่ีสองให้ฝ่ายใดฝ่าย
หน่ึงยอมอีกฝ่ายหน่ึงโดยการจ่ายเงินใหก้บัฝ่ายท่ียอมหรือเรียกวา่การติดสินบน  วิธีท่ีสาม  ใชบุ้คคล
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ท่ีสามไกล่เกล่ียหรือท าหนา้ท่ีตดัสินความผิดถูกหรือเรียกวา่อนุญาโตตุลาการ  วิธีท่ีส่ี  ใชก้ฎเกณฑ์
หรือระเบียบของทางราชการมาแก้ปัญหาความขดัแยง้  ทั้งส่ีวิธีผูข้ดัแยง้ทั้งสองฝ่ายจะเป็นผูแ้พ้
ใชไ้ดใ้นบางกรณีเท่านั้น  เพราะแกปั้ญหาไม่ไดจ้ริงและคนท่ีเก่ียวขอ้งกบัความขดัแยง้ต่างก็ไม่ชอบ 
  วิธีแพ-้ชนะ  (win-lose)  เป็นวิธีแกปั้ญหาความขดัแยง้ของสังคมอเมริกนัซ่ึงเต็ม
ไปด้วยบรรยากาศของการแข่งขันโดยฝ่ายหน่ึงใช้ก าลังบงัคับให้อีกฝ่ายหน่ึงยอมแพ้  วิธีการ
แกปั้ญหาความขดัแยง้แบบแพ-้ชนะมีลกัษณะดงัน้ี 
  1.  มีความชดัเจนวา่ทั้งสองฝ่ายมีความแตกต่างกนัอยา่งเห็นไดช้ดั 
  2.  ทั้งสองฝ่ายใชก้ าลงับงัคบัภายใตบ้รรยากาศวา่ตอ้งมีฝ่ายหน่ึงชนะและฝ่ายหน่ึง
แพ ้
  3.  ต่างฝ่ายต่างมองปัญหาความขดัแยง้ในทศันะของฝ่ายตนเท่านั้น 

4.  วธีิการแกไ้ขความขดัแยง้จะเนน้ท่ีการท าให้ปัญหาหมดไปเท่านั้นไม่ไดมุ้่งเนน้
ถึงเป้าหมายหรือคุณค่าใด ๆ ของการแกไ้ขความขดัแยง้  

5.  ความขดัแยง้มกัจะมีสาเหตุมาจากบุคลิกภาพและดุลพินิจของคนท่ีขดัแยง้กนั 
6. ไม่มีความแตกต่างกนัทั้งกิจกรรมของการแกไ้ขความขดัแยง้และล าดบัแผนงาน

ของการแกไ้ขปัญหาความขดัแยง้  ไม่วา่ฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงจะเขา้มาแกปั้ญหาก็ลกัษณะอนัเดียวกนั  
7.  ทั้งสองฝ่ายท่ีขดัแยง้กนัมองปัญหาความขดัแยง้ดว้ยทศันะสั้น ๆ  
ในองค์การมกัจะใช้กลยุทธ์การแก้ปัญหาแบบแพ -้ชนะ  ในเร่ืองความขดัแยง้

ระหวา่ง  Line  กบั  Staff  หวัหนา้กบัผูใ้ตบ้งัคบับญัชา  สหภาพแรงงานกบัฝ่ายบริหาร  เป็นตน้  ซ่ึง
ผลของการใช้วิธีน้ีอาจก่อให้เกิดการท าหน้าท่ีดีข้ึน  (Factional)  หรือท าให้การท าหน้าท่ีผิดพลาด  
(Dysfunctional)  ในองค์การ  ท่ีว่าท าให้การท าหน้าท่ีดีข้ึนก็คือจะก่อให้เกิดการแข่งขนักันเพื่อ
เอาชนะและน าไปสู่ความสามคัคีหรือความเหนียวแน่นภายในกลุ่มส่วนการท าให้การท าหน้าท่ี
ผิดพลาดก็คือ  การแกไ้ขความขดัแยง้แบบแพ-้ชนะจะไม่ค  านึงถึงวิธีการแกปั้ญหาวิธีอ่ืนเช่น  การ
ร่วมมือกัน  การแบ่งผลประโยชน์ซ่ึงกันและกนั  แต่กดดนัและบีบบงัคบัให้คนยอมรับซ่ึงอาจ
น าไปสู่บรรยากาศของความขดัแยง้ท่ีรุนแรงยิง่ข้ึน  ปัญหาส าคญัท่ีสุดของการแกค้วามขดัแยง้วิธีนั้น
คือ  คนท่ีแพจ้ะเกิดความข่มขุ่นมีความต้องการท่ีจะแก้แคน้และเกิดความพยาบาทท่ีน่ากลัวจน
น าไปสู่ความหายนะในท่ีสุด  

วิธีชนะ-ชนะ  (win-win)  เป็นกลยุทธ์ในการแก้ไขความขัดแย้งท่ีเป็นความ
ตอ้งการมากท่ีสุดไม่วา่จะมองในแง่ของส่วนบุคคลหรือองคก์ารก็ตาม  เพราะเสริมให้เกิดพลงัและ
ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ในการท างานแทนท่ีจะมุ่งการแก้ปัญหาอย่างเดียว  จะก่อให้เกิดการท า
หนา้ท่ีดีข้ึน  (Functional)  และขจดัการท าหนา้ท่ีผิดพลาด  (Dysfunctional)  ให้หมดไป  ท าให้ทั้ง
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สองฝ่ายท่ีขดัแยง้กันบรรลุผลตามท่ีต้องการและทั้งสองฝ่ายได้ประโยชน์  แม้จะยากท่ีใช้การ
แกปั้ญหาวิธีน้ี  ในการแกปั้ญหาความขดัแยง้ระหวา่งบุคคลโดยการหาทางออกท่ีถูกตอ้งท่ีสุดและ
ความขดัแยง้หมดไป  แนวทางในการแกไ้ขทั้งสองฝ่ายจะตอ้งด าเนินการดงัน้ี 

1.  ทั้งสองฝ่ายมีความเห็นว่าความขดัแยง้เป็นเร่ืองธรรมดา   มีประโยชน์และ
น าไปสู่ความคิดริเร่ิมและการสร้างสรรคใ์หม่ ๆ เม่ือแกไ้ขไดถู้กวธีิ  

2.  แสดงใหเ้ห็นซ่ึงความไวว้างใจซ่ึงกนัและกนั  เปิดเผยและจริงใจต่อกนั 
3.  ตอ้งระลึกอยู่เสมอว่าเม่ือตกลงแก้ปัญหาความขดัแยง้กนัได้และเป็นท่ีพอใจ

แลว้  ทั้งสองฝ่ายจะตอ้งท าตามขอ้ตกลงนั้นอยา่งเคร่งครัด ตลอดไป 
 จากอายะฮฺอลักุรอานและแนวคิดทั้งหมดของนักทฤษฎีท่ีกล่าวมาข้างต้นนั้น 

ผูว้จิยัมีความเห็นวา่ การจะเลือกวิธีการใดมาขจดัความขดัแยง้ภายในองคก์รนั้นจะตอ้งเลือกวิธีการ
แกไ้ขปัญหาท่ีเหมาะสมกบัสถานการณ์ และเกิดผลขา้งเคียงตามมานอ้ยท่ีสุด 
 
3)  การบริหารในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม 
 

3.1  ความหมายของการบริหาร     
  

พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  โดยก าหนดความมุ่งหมายและการ
จดัการศึกษาไวว้่า  การจดัการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพฒันาคนไทยให้เป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์ทั้ ง
ร่างกาย  จิตใจ สติปัญญา  ความรู้และคุณธรรม  มีจริยธรรมและวฒันธรรมในการต ารงชีวิต  
สามารถอยู่ร่วมกบัผูอ่ื้นได้อย่างมีความสุข  (มาตรา  6 พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 
2542 )  เม่ือพิจารณาในภาพรวมพบว่าการจดัการศึกษาเป็นหน้าท่ีของรัฐ  แต่รัฐมีทรัพยากรจ ากดั  
จึงเปิดโอกาสให้เอกชนจากรัฐ   เพื่อให้โรงเรียนมีระบบการบริหารท่ี ดีมีประสิทธิภาพในการจดั
การศึกษา  ซ่ึงนกับริหารและนกัการศึกษาไดใ้ห้ความหมายของการบริหารแตกต่างกนัตามทศันะ
ของแต่ละคนดงัน้ี 

สุธี  สุทธิสมบูรณ์ (2536 : 1)  ไดใ้ห้ความหมายของการบริหาร  หมายถึงการ
ด าเนินการให้บรรลุเป้าหมายหรือวตัถุประสงค์ท่ีก าหนดโดยอาศยัปัจจยัต่าง ๆ ได้แก่  คน  เงิน  
วสัดุ และวธีิการปฏิบติั  เป็นอุปกรณ์ในการด าเนินงาน 

ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน (2545: 82-85) ไดก้ล่าวถึง ปัจจยัและ
คุณลกัษณะของปัจจยัท่ีส่งผลต่อคุณภาพการศึกษาเอกชนไวด้งัน้ี 
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1. บริบทของสถานศึกษา มีคุณลกัษณะ เป็นนิติบุคคล จดัการศึกษาไดทุ้กระดบั
และทุก ประเภทการศึกษาตามท่ีกฎหมายก าหนด มีเป้าหมายชดัเจน มีคุณภาพมาตรฐานเป็นท่ี
ยอมรับของชุมชน ผูเ้รียนสมคัรใจเขา้เรียน ไดรั้บการอุดหนุน สนบัสนุน/ ส่งเสริมอยา่งเพียงพอจาก
รัฐ ผูป้กครอง ศิษยเ์ก่าชุมชน สมาคม และเคล่ือนไหวเปล่ียนแปลง และพฒันาตนเองอยูเ่สมอ  

2. การบริหารจดัการ  
    2.1 ผูบ้ริหาร ซ่ึงจะตอ้งเป็นบุคคลท่ียึดมัน่ในหลกัธรรมศาสนา มีคุณธรรม 

จริยธรรม และเมตตาธรรม มีความรับผิดชอบ เสียสละ อุทิศตน เป็นแบบอยา่งท่ีดี มีความรู้ 
ความสามารถ และประสบการณ์ดา้นการบริหารจดัการสูง (ผูบ้ริหารมืออาชีพ) มีวสิัยทศัน์กวา้งไกล
ในการจดัการศึกษา เป็นท่ียอมรับและเช่ือถือของบุคลากรและชุมชน เป็นผูน้ าท่ีดี (กระตือรือร้น 
กลา้คิด กลา้ท า กลา้ตดัสินใจอยา่งรวดเร็ว และมีความเป็นประชาธิปไตย)  

   2.2 พฤติกรรมการบริหารจดัการ ซ่ึงจะตอ้งมีคุณลกัษณะการบริหารอยา่งเป็น
ระบบท่ีโปร่งใสและตรวจสอบได้ มีการจดัโครงสร้างการบริหารงานท่ีชัดเจน มีคณะกรรการ
บริหาร มีการท างานเป็นทีม มีระบบการประกนัคุณภาพภายในท่ีมีประสิทธิภาพ สร้างวฒันธรรม
การท างานท่ีเน้นผลสัมฤทธ์ิและความคุม้ค่า มีการสรรหาและพฒันาบุคลากรอย่างเป็นระบบ 
บริหารการเงินและทรัพยากรอยา่งมีประสิทธิภาพ นิเทศ/ก ากบัติดตาม ประเมิน และรายงานผล
อยา่งเป็นระบบและต่อเน่ือง และน าผลการประเมินไปใชใ้นการตดัสินใจและปรับปรุงทรัพยากร
และส่ิงอ านวยความสะดวก 

3. ทรัพยากรและส่ิงอ านวยความสะดวก สถานศึกษาท่ีมีคุณภาพจะต้องมี
สภาพแวดล้อมในโรงเรียนท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ ส่งเสริมสุขภาพอนามยัและปลอดภยัของผูเ้รียน 
อาคารสถานท่ีท่ีเพียงพอ มัน่คง แข็งแรงและปลอดภยั ห้องเรียน ห้องประกอบการ ท่ีเพียงพอต่อ
การจดัการเรียนการสอน ส่ือ/เทคโนโลยีท่ีทนัสมยั เพียงพอ และเหมาะสมกบัผูเ้รียน มีแหล่งเรียนรู้
ท่ีหลากหลาย มีขอ้มูลสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอน มีบุคลากรสนบัสนุนท่ีมีประสิทธิภาพ มี
บริการและสวสัดิการนกัเรียนท่ีมีคุณภาพทัว่ถึง และเป็นระบบ 

4. การจดัการเรียนการสอน 
    4.1 ครู ซ่ึงจะตอ้งเป็นบุคคลท่ีมีเจตคติท่ีดีต่อวิชาชีพ   มีความรู้ความสามารถ

ตรงกบังานท่ีรับผิดชอบ    มีความรู้ทางดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ มีทกัษะในการจดักิจกรรมการ
เรียนการสอนรูปแบบใหม่ๆ มีความกระตือรือร้นในการแสวงหาความรู้และสร้างองค์ความรู้เพื่อ
พฒันาการเรียนการสอน มีขวญัและก าลงัใจดี 

    4.2 พฤติกรรมการสอน ซ่ึงครูจะตอ้งท างานเป็นทีม ครูมีความเอาใจใส่ ดูแล
นกัเรียนใกลชิ้ดและทัว่ถึง มีการจดักิจกรรมการเรียนการสอนโดยเน้นผูเ้รียนเป็นส าคญั มีการน า
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เทคโนโลยีและสารสนเทศท่ีเหมาะสมมาประยุกต์ใช้ในการจดัการเรียนการสอน มีการวดัและ
ประเมินผลพฒันาการของผูเ้รียนดว้ยวิธีท่ีหลากหลายและต่อเน่ือง และน าผลการประเมินมาใชใ้น
การพฒันาผูเ้รียน มีการจดักิจกรรม/โครงงาน/โครงการพิเศษท่ีส่งเสริมพฒันาการผูเ้รียนหลากหลาย 
และส่งเสริมใหผู้เ้รียนมีความรักในวชิาและรักสถานศึกษา 

     4.3 หลกัสูตร ซ่ึงตอ้งมีหลกัสูตรท่ีบูรณาการสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของ
ผูเ้รียนและมีความเป็นสากล มีการบริหารหลกัสูตรอย่างครบวงจร (วิเคราะห์ จดัท าแผนการสอน 
ประเมินการใชแ้ละ ปรับปรุงพฒันา) 

     4.4 พฤติกรรมการเรียนของผูเ้รียน ซ่ึงตอ้งท างานเป็นทีม ให้ความร่วมมืออยา่ง
ดีในทุกกิจกรรมการเรียนรู้ ริเร่ิม แสวงหาความรู้ดว้ยตนเองและน าเสนอผลงานของตนเองและกลุ่ม
ไดแ้ละประเมินการเรียนรู้ของตนเองและกลุ่มได ้

มหาวิทยาลยัราชภฏัยะลา (2549:76) ไดว้ิเคราะห์ปัจจยัท่ีสะทอ้นถึงความตอ้งการ
ในการพฒันาคุณภาพโรงเรียน พบวา่ ปัจจยัการเรียนการสอนของโรงเรียน สวสัดิการของบุคลากร 
การพัฒนาการเรียนการสอน หลักสูตร การพัฒนาบุคลากร ความสัมพันธ์กับชุมชน และ
งบประมาณ เป็นปัจจยัท่ีสะทอ้นถึงความต้องการในการพฒันาคุณภาพโรงเรียนในทศันะของ
ผูบ้ริหาร 

ส่วนปัจจัย การพฒันาการเรียนการสอน สวสัดิการของบุคลากร การพฒันา
บุคลากรหลักสูตร การพฒันาครูสอนศาสนา งบประมาณ ส่ือการเรียนการสอน และการใช้
เทคโนโลยใีนการเรียนการสอน เป็นปัจจยัท่ีสะทอ้นถึงความตอ้งการในการพฒันาคุณภาพโรงเรียน
ในทศันะของครูผูส้อนทั้งครูสอนศาสนาและครูสอนสามญั 

และปัจจยั ดา้นสวสัดิการภายในโรงเรียน สภาพแวดลอ้มภายในโรงเรียน ลกัษณะ
การเรียนการสอน คุณลกัษณะของอาจารยผ์ูส้อน และวิธีการสอนของอาจารย ์เป็นปัจจยัท่ีแสดงถึง
ความตอ้งการของนกัเรียนในการพฒันาคุณภาพโรงเรียน 

สร้อยตระกลู  อรรถมานะ (2533 : 5) ไดก้ล่าวถึงการบริหารคือการกระท าร่วมกนั
ดว้ยความตั้งใจของกลุ่มบุคคล  การร่วมแรงร่วมใจเพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคท่ี์ก าหนดร่วมกนัอยา่ง
มีเหตุผล 

สรุปไดว้า่  “การบริหาร”  คือ การด าเนินงานของกลุ่มบุคคลเพื่อพฒันาคนพฒันา
คนใหมี้คุณภาพ  ทั้งความรู้ ความคิด ความสามารถและความเป็นคนดี  ซ่ึงอาจเป็นการดด าเนินงาน
ของครูใหญ่ร่วมกับครูน้อยในโรงเรียน  การท่ีจะพฒันาคนให้มีคุณภาพได้นั้ น  จะต้องมีการ
ด าเนินการในการเรียนการสอน  การจดักิจกรรม  การวดัผล การจดัอาคารสถานท่ีและพสัดุต่างๆ   
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การสรรหาบุคคลมาด าเนินการหรือมาท าการสอนในสถานศึกษา และอ่ืน ๆ  ซ่ึงการด าเนินงาน
เหล่าน้ีรวมเรียนวา่  “ภารกิจทางการบริหาร” หรือ “งานบริหาร” นั้นเอง   

ดงันั้นการบริหารเป็นหวัใจหลกั  โดยเฉพาะงานดา้นการศึกษาท่ีมีบทบาทท่ีส าคญั
ในการพฒันาเยาวชนใหส้มบูรณ์ และสามารถอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งมีความสุข 
 

 3.2  การบริหารและการจัดการศึกษาในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอสิลาม 

 

การบริหารงานในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามโดยทัว่ไปมี  6  งาน  คือ 
งานวชิาการ  งานบุคลากร  งานกิจการแลการเงิน  งานอาคารสถานท่ี แลงานความสัมพนัธ์ระหวา่ง
โรงเรียนกับชุมชน  โดยปกติการบริหารหรือการจัดการทั้ งภาครัฐและเอกชนมักจะกล่าวถึง
ทรัพยากรพื้นฐานท่ีมีความส าคญัต่อการจดัการหรือการบริหารท่ีเรียนวา่  “4 Ms”  ไดแ้ก่  บุคลากร 
(Man)  เงิน (Money) วสัดุอุปกรณ์ (Material)  และการจัดการ (Management)   ทรัพยากร
บางอย่างมีในปริมาณท่ีจ ากัด  ดังนั้ นผู ้บริหารมีวิธีการหรือมาตรการอย่างไรในการจัดสรร
ทรัพยากรท่ีมีอยูอ่ยา่งจ ากดัเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล  และประโยชน์สู.สุดต่อองคก์าร  
ทรัพยากรมนุษย ์ (Human Resiurces)  ถือวา่มีความส าคญัท่ีสุด  เพราะบุคคลถือวา่เป็นเคร่ืองจกัรท่ี
ส าคญัท่ีจะพลกัดนัให้การด าเนินงานต่าง ๆ ด าเนินไปอยา่งราบร่ืน  เช่นเดียวกบักบัการบริหารงาน
ในโรงเรียน    การบริหารงานในโรงเรียนถือวา่เป็นหวัใจส าคญัในการบริหารงาน ดงัท่ีเมกกินสัน  
(Megginson, 1968 : 45,อา้งอิงใน  อาภสัสรี  ไชยคุ. 2542 :1)  ไดก้ล่าวไวว้า่ 

“มนุษย์เป็นปัจจัยท่ีส าคัญท่ีสุดในการบริหาร  และมนุษย์เป็นทรัพยากรทาง
เศรษฐกิจท่ีมีทั้งคุณค่าและเกียรติภูมิ” (ณฏัฐพนัธ์  เขจรนนัทน์ .2545, อา้งอิงถึง พะยอม  วงศส์ารศรี
, 2540 : 8)  ไดก้ล่าววา่  งานทรัพยากรมนุษยไ์ดรั้บความส าคญัมากมายโดยเฉพาะการท าหนา้ท่ีและ
การธ ารงรักษาใหบุ้คคลอยูร่่วมงานกบัองคก์ารสรุปวตัถุประสงคไ์ดด้งัน้ี 

1.  สังคม เพื่อตอบสนองสมาชิกและพฒันาสังคมให้สงบสุข  เพราะมีการสรรหา
บุคคลท่ีมีความเหมาะสม  มีการพฒันาบุคลากรให้มีความรู้  ทกัษะและความสามารถในการ
ปฏิบติังานใหมี้ประสิทธิภาพ 

2. องค์การ  เพื่อให้องค์การสามารถด าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
เจริญเติบโตไดอ้ยา่งต่อเน่ืองโดยมีบุคคลท่ีมีความรู้  ทกัษะและความสามารถในการปฏิบติังาน 

3. บุคลากร  เพื่อตอบสนองความตอ้งการระดบัต่าง ๆ ของบุคลากร  ตั้งแต่ความ
ตอ้งการขั้นพื้นฐานจนถึงระดบัสูง  ตั้งแต่การรับบุคคลเขา้ท างาน  การใหผ้ลประโยชน์การฝึกอบรม
และพฒันาท่ีช่วยส่งเสริมคุณภาพชีวติการท างานใหดี้ข้ึน 
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ปัจจุบนัเม่ือพิจารณานาระบบใหม่   พบวา่การจดัการศึกษาเป็นหนา้ท่ีของรัฐ  แต่
รัฐมีทรัพยากรจ ากดั  ไม่สามารถด าเนินการไดอ้ยา่งทัว่ถึง  จึงเปิดโอกาสให้เอกชนเขา้มามีส่วนร่วม
จดัการศึกษาตามพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.  2542 หมวดท่ี  5 ไดแ้บ่งการบริหารและ
การจดัการศึกษาออกเป็นสามส่วนคือ  ส่วนท่ีหน่ึง  การบริหารและจดัการศึกษาของรัฐ  ส่วนท่ีสอง  
การบริหารและการจดัการศึกษาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  และส่วนท่ีสาม  การบริหารและ
การจดัการศึกษาของเอกชน  ซ่ึงตาม  มาตรา  43 การบริหารและการจดัการศึกษาของเอกชนให้มี
ความเป็นอิสระ โดยมีการก ากบัติดตาม  และประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษาจากส านกังาน
คณะกรรมการการศึกษาเอกชน  ซ่ึงไม่ว่าจะเป็นการจดัการศึกษาของรัฐหรือเอกชนก็ล้วนมี
ความส าคญัต่อการจดัการศึกษาของประเทศ  และจ าเป็นตอ้งอาศยัหลกัการบริหารการศึกษามาใช้
เพื่อใหมี้ประสิทธิภาพ  มีคุณภาพและประสบความส าเร็จ  อนัท าให้การศึกษาชาติส าเร็จ (หมวด  5
ส่วนท่ี  3 พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542)  

สรุปได้ว่า  การบริหารและการจดัการศึกษาของเอกชน  ซ่ึงได้เขา้มามีบทบาท
ส าคญัยิง่ในการใหบ้ริหารทางการศึกษา  เพื่อแบ่งเบาภาระของรัฐมาโดยตลอด    โดยเฉพาะอยา่งยิ่ง
ในส่วนท่ีรัฐไม่สามารถจดัไดห้รือจดัไดไ้ม่เพียงพออนัเน่ืองมาจากขอ้จ ากดัดา้นทรัพยากรของรัฐ  
โดยท่ีการบริหารและการจดัการศึกษาของเอกชนให้มีความอิสระ โดยมีการติดตามประเมิน
คุณภาพจากรัฐและส านกังานคณะกรรมการการศึกษาเอกชนไดจ้ดัภารกิจการบริหารของผูบ้ริหาร
ไดส้องประการ  คือ  ภารกิจท่ีตอ้งบริหารโรงเรียนในหกงานท่ีไดก้ล่าวขา้งตน้  และกบัภารกิจท่ี
ตอ้งปฏิบติัตามพระราชบญัญติัโรงเรียนเอกชน และระเบียบกฎหมายอ่ืน ๆ ซ่ึงจ าเป็นอย่างยิ่งท่ี
ผูบ้ริหารจะต้องบริหารให้เป็นไปตาม  บทบาทท่ีก าหนด  อนัจะท าให้การพฒันาคุณภาพของ
นกัเรียนในโรงเรียนไดค้รอบคลุมตามแผนแม่บทการศึกษาต่อไป   
        

 3.3  การจัดการศึกษาแบบปอเนาะ 

 

  ศาสนาอิสลามไดเ้ร่ิมเขา้สู่ประเทศไทยตั้งแต่สมยักรุงศรีอยุธยา   โดยมีจุดเร่ิมตน้
แถบภาคใตข้องประเทศไทย  ปัจจุบันมีการอบรมสั่งสอนและเผยแพร่ศาสนาจนเป็นท่ียอมรับว่า
ปัตตานีเป็นศูนยก์ลางของการศึกษาศาสนาอิสลามในภูมิภาคเอเชีย  ผูท่ี้มีความรู้ทางศาสนาอิสลาม
จะไดรั้บการยกยอ่งเป็น  “โตะ๊ครู” 
  โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ซ่ึงเป็นโรงเรียนท่ีได้รับการพัฒนาและ
ปรับปรุงมาจากสถาบนัการศึกษาท่ีเรียกว่า ปอเนาะ ซ่ึงเป็นสถาบนัการศึกษาศาสนาอิสลาม ท่ีมี
ความส าคญัอยา่งยิ่งในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้โดยเฉพาะจงัหวดันราธิวาส ปัตตานี และยะลา ทั้งน้ี
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เน่ืองจากผูท่ี้อาศยัอยูใ่น 3 จงัหวดัชายแดนภาคใต ้  ส่วนใหญ่เป็นชาวไทยมุสลิมท่ีมีเช้ือสายมลาย ู
ภาษาท่ีใชป้กติประจ าวนัคือภาษามลายทูอ้งถ่ิน รวมทั้งวฒันธรรมประเพณี   ในการด ารงชีวิตยึดค า
สอนศาสนาอิสลามเป็นหลกั 

ส่วนในด้านการจดัการศึกษาของมุสลิมใน 3 จงัหวดัชายแดนภาคใต ้ไดแ้บ่ง
ออกเป็นสองรูปแบบ คือ "ปอเนาะ" อนัเป็นรูปแบบการศึกษาดั้งเดิมของทอ้งถ่ินกบัการศึกษาใน
ระบบ   “โรงเรียน”   เป็นโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม    ท่ีเรียกกนัวา่โรงเรียนปอเนาะ    ซ่ึง
มีการแบ่งชั้นเรียน มีชุดเคร่ืองแบบ มีโต๊ะเกา้อ้ีนัง่เรียน มีการนบัชั้น และก าหนดระยะจบการศึกษา 
และโรงเรียนปอเนาะยงัแบ่งออกเป็นสองประเภท  คือ สอนทั้งวิชาสามญัและศาสนา กับสอน
เฉพาะวชิาศาสนาเพียงอยา่งเดียว  
  อบัดุลสุโก ดินอะ (2548: ออนไลน์)  กล่าววา่ รากศพัทข์องค าวา่ "ปอเนาะ" เป็น
ค าภาษามลายปัูตตานีเพี้ยนมาจากภาษาอาหรับวา่ FUNDOK อ่านวา่ฟุนโด๊ก แปลวา่ กระท่อม ท่ี
พกั หรือโรงแรม ความหมายในท่ีน้ีหมายถึง “ส านกัศึกษาเล่าเรียนวชิาการศาสนาอิสลาม” 
  อิบราเฮม็ ณรงครั์กษาเขต (2548: ออนไลน์) กล่าววา่ ปอเนาะเป็นสถาบนัศึกษาท่ี
มีบา้นของโตะ๊ครูเป็นศูนยก์ลาง โตะ๊ครูเป็นทั้งเจา้ของและผูส้อน บางปอเนาะจะมีโตะ๊ครูเป็น
ผูส้อนเพียงคนเดียว แต่บางปอเนาะโตะ๊ครู จะแต่งตั้งผูเ้รียนบางคนเป็นผูช่้วยสอนในบางวชิา  

ซ่ึงหมายถึงทั้งท่ีพกัและท่ีเรียน   ในสารานุกรมวฒันธรรมภาคใต ้ฉบบัทกัษิณคดี
ศึกษา มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ (มศว.) สงขลา ฉบบั พ.ศ.2529 เล่ม 7 ระบุความเป็นมาวา่ เช่ือ
กนัวา่ปอเนาะเกิดข้ึนในประเทศอียิปต ์แลว้แพร่มาสู่เอเชียท่ีประเทศมาเลเซียก่อน ต่อมาจึงแพร่เขา้
สู่เส้นทางใตข้องประเทศไทย ในสมยักรุงศรีอยุธยา โดยเร่ิมท่ีปัตตานีเป็นแห่งแรก แลว้ขยายไปสู่
ทอ้งถ่ินท่ีมีชาวไทยมุสลิมทั้งในภาคใตแ้ละภาคกลาง    ระบบของปอเนาะในหลายประเทศ   เช่น   
ปากีสถาน อินเดีย แอฟริกา แต่เรียกช่ือต่างกนั เช่น ปากีสถานเรียกวา่ "มาดือรอซะ" เป็นช่ือท่ีเป็น
ทางการแปลวา่ ท่ีเรียน ส่วนปอเนาะเป็นช่ือเรียกอยา่งไม่เป็นทางการ 
  ปอเนาะเป็นองคก์รปิด  (Closed System Organtization) ไม่เปิดให้บุคคลทัว่ไปเขา้
ไปยุง่เก่ียวมากนกั การเขม้งวดกบับุคคลภายนอก และการสร้างร้ัวรอบขอบชิด เป็นเพียงมาตรการ
ในการควบคุมดูแลนักเรียน เพื่อป้องกนัปัญหาต่างๆ ท่ีอาจเกิดข้ึน เช่น ปัญหายาเสพติด การหนี
เท่ียว การชูส้าว การลกัขโมย ฯลฯ เพราะมีผูเ้รียนหลากหลายกลุ่มอายุปะปนกนั ทั้งเด็ก ผูใ้หญ่ และ
คนชรา การเรียนการสอนจะแยกกันเด็ดขาดระหว่างผูห้ญิงและผูช้าย ผูเ้รียนปฏิบัติตนอยู่ใน
ระเบียบวนิยัอยา่งเคร่งครัด การแต่งกายถูกตอ้งมิดชิดตามหลกัศาสนา 

หลกัสูตรท่ีใชส้อนในปอเนาะไดแ้ก่   วิชาหลกัการศรัทธา เป็นวิชาท่ีสอนเก่ียวกบั
การศรัทธาต่อพระผูเ้ป็นเจา้ ศาสนทูต ศาสดา คมัภีร์ อลักุรอาน วิชาหลกัการปฏิบติั หรือนิติศาสตร์



113 

 

อิสลาม เป็นวิชาท่ีสอนเก่ียวกบัการปฏิบติัของมุสลิมในชีวิตประจ าวนั การปฏิบติัศาสนกิจ การใช้
ชีวิตในสังคม   วิชาหลกัการพฒันาจิตใจ เป็นวิชาท่ีสอนในเร่ืองการขดัเกลาจิตใจให้บริสุทธ์ิ เร่ือง
คุณธรรม จริยธรรมต่าง ๆ วิชาหลกัภาษาอาหรับ เป็นวิชาท่ีในเร่ืองไววยากรณ์ภาษาอาหรับ การ
อ่าน พดู เขียนภาษาอาหรับ 

ครูผูส้อนมีเพียงโต๊ะครู ภรรยา และบุตร หรืออาจมีครูช่วยสอนบา้งในบางวิชา 
เนน้รูปแบบการศึกษาตามอธัยาศยั หลกัสูตรและต าราเรียนใชภ้าษายาวี  (มลาย)ู   และภาษาอาหรับ
การเรียนใชว้ิธีท่องจ าและเรียนรู้   โดยการปฏิบติัจริง    เนน้การสอนแบบบรรยายตามหลกัทฤษฎี  
นิรันตรนิยม โดยมีครูเป็นศูนย์กลาง ไม่มีการจัดชั้ นเรียนท่ีชัดเจน การวดัผลประเมินผลไม่มี
กฎเกณฑ์ท่ีแน่นอน ข้ึนอยู่กบัโต๊ะครูเป็นผูต้ดัสิน การจบหลกัสูตรหรือออกจากปอเนาะข้ึนอยู่กบั
ความพึงพอใจของผูเ้รียน  นกัเรียนทุกคนเรียนฟรีไม่เสียค่าใชจ่้ายใดๆ ทั้งส้ิน ครูทุกคนจึงไม่ไดรั้บ
ค่าตอบแทนเป็นการท างานเพื่อตอบแทนเพราะผูเ้ป็นเจา้(ผลบุญ) 
   การจดัตั้งปอเนาะใช่ว่าใครคิดจะตั้งก็ตั้งได้ ผูก่้อตั้งจะต้องมีความรู้ทางศาสนา
ชั้นสูง มีความตั้งใจจริง มีจิตใจบริสุทธ์ิ และตั้งมัน่ในความเสียสละอยา่งแรงกลา้   การเติบโตของ
ปอเนาะข้ึนอยูก่บัช่ือเสียงของโตะ๊ครูเป็นส าคญั โต๊ะครูท่ีมีช่ือเสียงโด่งดงั ประชาชนให้การยอมรับ 
มกัจะมีผูม้าสมคัรเป็นลูกศิษยเ์ป็นจ านวนมาก ปอเนาะจะมีขนาดเล็ก หรือใหญ่ ข้ึนอยูก่บัสถานภาพ
และความรู้ ความสามารถของผูเ้ป็นเจา้ของดงัไดก้ล่าวแลว้ 

การด ารงอยู่ของปอเนาะ ข้ึนอยู่กบัความเส่ือมใสศรัทธาของผูป้กครองนกัเรียน 
ฉะนั้นเม่ือโต๊ะครูถึงแก่กรรม และไม่มีทายาทสืบต่อ หรือประชาชนเส่ือมความนิยม ก็จะลม้เลิก
กิจการไปเอง จึงมกัพบเห็นปอเนาะร้างมีปรากฏอยู่ทัว่ไป ถึงแมร้ะบบการศึกษาไดพ้ฒันาไปมาก
แล้วก็ตาม แต่ผูป้กครองบางส่วนยงัคงนิยมส่งบุตรหลานท่ีจบการศึกษาภาคบงัคบัไปเขา้เรียนท่ี
ปอเนาะ เพื่อศึกษาต่อทางดา้นศาสนา  (กองบรรณาธิการคนการเมือง  2547) 
 

3.4   จากปอเนาะสู่โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอสิลาม 

 

                            ช่วงระยะเวลาจนถึงปัจจุบนั   ปอเนาะมีการเปล่ียนแปลงหลายประการ โดยขอ้มูล
จากส านกังานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน (สช.) เขตการศึกษา 2 ระบุว่า กระทรวงศึกษาธิการ 
ประกาศระเบียบกระทรวง ฯ ว่าดว้ยการปรับปรุงส่งเสริมปอเนาะ ออกมาเม่ือปี 2505 สาระส าคญั
คือ ใหป้อเนาะยืน่เร่ืองขอข้ึนทะเบียนต่อทางราชการ 

ต่อมาในปี 2508 รัฐบาลมีมติคณะรัฐมนตรีให้ปอเนาะท่ีข้ึนทะเบียนแล้ว แปร
สภาพเป็นโรงเรียนราษฎร์สอนศาสนาอิสลาม   ให้ปรับปรุงการเรียนการสอนให้ไดม้าตรฐาน ให้มี



114 

 

หลกัสูตรการสอน มีชั้นเรียน โตะ๊ เกา้อ้ี กระดานด า มีระยะจบการศึกษาท่ีแน่นอน และให้เปิดสอน
วิชาสามญัดว้ย   ทางราชการจะช่วยเหลือส่งเสริมโดยการให้เงินอุดหนุน ส่งครูไปช่วยสอนวิชา
สามญั และผ่อนปรนในเร่ืองคุณสมบติับางประการของเจา้ของ   ผูจ้ดัการ ครูใหญ่ และครูผูส้อน 
โดยไม่ตอ้งเป็นไปตามพระราชบญัญติัโรงเรียนราษฎร์ พ.ศ.2597 อยา่งเคร่งครัด 

 ปี 2510 คณะรัฐมนตรีมีมติให้เร่งรัดปอเนาะท่ีข้ึนทะเบียนแลว้ทั้งหมด ให้มาขอ
แปรสภาพจากปอเนาะเป็นโรงเรียนราษฎร์สอนศาสนาอิสลาม ให้เสร็จส้ินภายใน 15 มิถุนายน 
2514 ไม่เช่นนั้นใหถื้อวา่ปอเนาะนั้นลม้เลิกไป และหลงัจากนั้นห้ามก่อตั้งปอเนาะข้ึนมาอีก หากจะ
ตั้งตอ้งเปิดสอนในรูปแบบของโรงเรียนราษฎร์สอนศาสนาอิสลามเท่านั้น 

 ถึงปี 2514 มีปอเนาะจ านวนมากถึง 426 แห่ง มายื่นความจ านงขอแปรสภาพกบั
ทางการ แต่บางแห่งท่ีเคยข้ึนทะเบียนดว้ยความจ ายอม     เน่ืองจากถูกบีบจากทางการ     ถูกข่มขู่
จากเจา้หน้าท่ีของรัฐ     ก็ไม่ยอมแปรสภาพ    อีกบางส่วนยอมแปรสภาพจากปอเนาะไปสู่ระบบ
โรงเรียน แต่สอนเฉพาะวิชาศาสนาเท่านั้น     ตามหลกัสูตรและแผนการสอนท่ีโรงเรียนปอเนาะ
แห่งนั้ นๆ  ก าหนด ข้ึน เอง  และนอกจาก น้ีย ัง มีปอเนาะแห่งใหม่ๆ  เ กิด ข้ึนตลอดเวลา 
                             ในปี 2526 ช่ือโรงเรียนราษฎร์สอนศาสนาอิสลามถูกรัฐบาลเปล่ียนเป็น โรงเรียน
เอกชนสอนศาสนาอิสลาม   เพื่อสอดคลอ้งตามพระราชบญัญติัโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2525 และออก
ระเบียบการให้เงินอุดหนุนแก่โรงเรียนเอกชน ฯ ท่ีสอนวิชาสามญัควบคู่วิชาศาสนาอิสลาม ฉบบั
แกไ้ขคร้ังล่าสุดออกมาเม่ือ 2545 ให้เงินอุดหนุนแก่โรงเรียนท่ีไดม้าตรฐานตามมาตรา 15 (1) 100 
เปอร์เซ็นตเ์ตม็ ส่วนโรงเรียนท่ีอยูใ่นระยะเตรียมความพร้อม และโรงเรียนท่ีเพิ่งจดทะเบียนหลงัวนั
ออกระเบียบใหเ้งินอุดหนุน 60 เปอร์เซ็นต ์แต่ส าหรับโรงเรียนท่ีสอนเฉพาะวิชาศาสนา จะไม่ไดรั้บ
เงินอุดหนุนจากรัฐบาล เง่ือนไขน้ีสร้างความน้อยเน้ือต ่าใจให้แก่ปอเนาะหลายแห่ง      ปอเนาะท่ี
ผา่นการแปรสภาพเป็นโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ไดรั้บการพฒันามาเป็นล าดบั กระทัง่
ปัจจุบนั  การบริหารและการด าเนินกิจการของโรงเรียนเป็นไปอย่างมีระบบ   บุคลากรไดรั้บการ
พฒันาอบรม   อาคารสถานท่ีมัน่คงถาวร 

ในปี 2530  -  ปัจจุบนักระทรวงศึกษาธิการโดยส านกังานคณะกรรมการการศึกษา
เอกชนเนน้พฒันาดา้นการบริหาร และวชิาการ โดยเฉพาะการเร่งพฒันาคุณภาพการเรียนการสอน
ทั้ง 3 สายวชิา คือ วชิาศาสนา วชิาสามญั และวชิาชีพ ใหมี้ประสิทธิภาพและมีคุณภาพโดย ปรับปรุง
หลกัสูตรวชิาศาสนาและวชิาสามญั เพื่อลดจ านวนชัว่โมงใหน้อ้ยลง โดยใหมี้การประสมประสาน
วชิาศาสนา และวชิาสามญัเขา้ดว้ยกนั จดัโครงการสร้างหลกัสูตรในระดบัตน้ใหเ้รียนวิชาศาสนา
และวชิาสามญั ส่วนรายวชิาภาษาอาหรับให้เรียนในระดบักลางและระดบัสูง 
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ในดา้นหลกัสูตรไดน้ าเอาหลกัสูตรสามญัศึกษาของโรงเรียนมธัยมตน้ และมธัยม
ปลายมาใช้อยา่งเต็มรูปแบบ  ส่วนหลกัสูตรศาสนาอิสลามไดแ้บ่งชั้นเรียนเป็น 10 ชั้นปี ไดแ้ก่ 
หลกัสูตรอิสลามศึกษาตอนตน้ - อิบติดาอียะฮฺ ปีท่ี  1-4  หลกัสูตรอิสลามศึกษาตอนกลาง  
มุตาวซัซีเตาะฮฺ ปีท่ี 5-7 และหลกัสูตรอิสลามศึกษาตอนปลาย - ซานาวยีะฮฺ ปีท่ี 8-10 

ครูผูส้อน มีทั้งครูท่ีสอนวิชาสามญัและครูสอนศาสนา เรียกวา่ อุสตาซ ซ่ึงเป็นผูมี้
ความรู้ดา้นศาสนาท่ีจบการศึกษาทั้งในประเทศและจากต่างประเทศ แต่ละฝ่ายจะท าหนา้ท่ีสอนใน
ส่วนวชิาท่ีไดรั้บมอบหมายโดยจะมีครูหวัหนา้วิชาการ 2 คน คือวิชาการศาสนาและวิชาการสามญั
เป็นผูดู้แลเร่ืองหลกัสูตรและการจดัการเรียนการสอน    มีการจดัการเรียนการสอนอยา่งเป็นระบบ 
มีการใชส่ื้อการสอนและเทคโนโลยีท่ีทนัสมยั   มีห้องเรียน อาคารท่ีมัน่คงถาวร มีการจดักิจกรรม
นกัเรียนอยา่งต่อเน่ือง (สงวน   ศรีสุข.2533 : 31-38) 

การบริหารจดัการก็เป็นระบบมากยิ่งข้ึน โดยจะมีผูบ้ริหารหลายคน ไดแ้ก่ ผูรั้บ
ใบอนุญาต ผูจ้ดัการ และครูใหญ่ มีการก าหนดโครงการสร้างการบริหาร มีการแบ่งฝ่ายงานต่าง ๆ 

สภาพทัว่ไปของโรงเรียนเอกชนนั้นยงัดอ้ยกวา่โรงเรียนสังกดัอ่ืน ๆ ในทุก ๆ ดา้น 
ไม่วา่ดา้นผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนการสอน  การจดัระบบการบริหารจดัการ  ความพร้อมทางดา้น
อุปกรณ์การเรียนการสอน  ความพร้อมทางดา้นบุคลากร เป็นตน้  ซ่ึงรัฐบาลพยายามสนบัสนุนและ
ส่งเสริมการจดัการศึกษาของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามมาโดยตลอด  แต่โรงเรียนเอกชน
สอนศาสนาอิสลามยงัไม่สามารถพฒันาไดอ้ยา่งท่ีสังคมคาดหวงั  ซ่ึงอาจจะมีสาเหตุท่ีส าคญั  คือ   

1.  ผูอ้  านวยการโรงเรียนไดแ้ก่  ผูรั้บใบอนุญาต ผูจ้ดัการและครูใหญ่ ยงัขาด
วิสัยทศัน์ในการจดัการศึกษาและขาดความรู้ทางการบริหารการศึกษา   เน่ืองจากผูบ้ริหารจ านวน
มากมีความรู้ดา้นสามญัศึกษาต ่า  ขาดจิตส านึกและความกระตือรือร้นท่ีจะพฒันาตนเอง ฯลฯ 

2. โรงเรียนส่วนใหญ่ขาดครูช านาญการสอนในวิชาวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์ 
ภาษาองักฤษและภาษาไทย 

3.  ครูสอนศาสนามีวุฒิสามญัศึกษาต ่า  ไม่มีความรู้  ความเขา้ใจในเทคนิคการ
สอนใหม่ ๆ  ขาดความรู้ด้านจิตวิทยาการศึกษา  ขาดความรู้เก่ียวกับการวดัและประเมินผล
การศึกษา ฯลฯ  (สุวทิย ์ คุณกิตติ. 2545 : 14) 

ดงันั้นจึงสรุปไดว้า่ โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในสามจงัหวดัชายแดน
ภาคใตมี้การจดัการเรียนการสอนโดยใชห้ลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศกัราช 2544  และ
หลักสูตรอิสลามศึกษาพุทธศกัราช 2546 เป็นผลท าให้โรงเรียนเอกชนต้องใช้ทรัพยากรบุคคล
มากกว่าโรงเรียนท่ีเปิดสอนหลกัสูตรเด่ียว  โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามเป็นโรงเรียนท่ีได้
แปรสภาพจากปอเนาะซ่ึงเป็นสถาบนัการศึกษาระบบเปิด และมีการจดัการเรียนการสอนโดยยึด
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หนงัสือต าราเป็นหลกั โดยไม่มีหลกัสูตรเป็นลายลกัษณ์อกัษรและมีการบริหารจดัการแบบโต๊ะครู
บริหารคนเดียวเม่ือไดมี้การแปรสภาพ โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามไดมี้การพฒันามากข้ึน
เป็นระยะๆ และไดรั้บการส่งเสริม สนบัสนุนจากภาครัฐมากข้ึน ทั้งทางดา้นเงินอุดหนุน ดา้นการ
จดัหลกัสูตรทั้งศาสนาและสามญั ดา้นการพฒันาผูบ้ริหารและบุคลากร ดา้นส่ือการเรียนการสอน
และยงัใหส้ถาบนัการศึกษาอ่ืนมาร่วมเปิดสอนในหลกัสูตรต่างๆ ทางวชิาชีพอีกดว้ย      
  
4)  ความขัดแย้งภายในโรงเรียน 
 

  โรงเรียนเป็นสถาบนัทางสังคมท่ีมีหนา้ท่ีใหก้ารศึกษาแก่เยาวชน  ซ่ึงเป็นลูกหลาน
ของสมาชิกในสังคมนั้น ๆ โดยมีผูบ้ริหารโรงเรียนซ่ึงตอ้งรับผิดชอบในการท างานทุกอย่างของ
โรงเรียนเพื่อให้งานของโรงเรียนเป็นไปตามจุดประสงค์อนัส าคญัยิ่งคือ  การใช้การศึกษาแก่
นกัเรียน  ในการบริหารโรงเรียนทรัพยากรในการบริหาร อนัไดแ้ก่   คน   เงิน   วสัดุ  และวิธีการ
จดัการ นอกจากทรัพยากรทั้งหลายดงักล่าวแลว้ท่ีส าคญัท่ีสุดคือ  คนหรือบุคลากรในโรงเรียนนั้น  
เม่ือคนมาท างานร่วมกนัมกัเกิดความขดัแยง้ข้ึนไดเ้สมอ  เม่ือมีความขดัแยง้เกิดข้ึนผูบ้ริหารตอ้งมี
ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัความขดัแยง้แลว้สามารถวเิคราะห์พฤติกรรมความขดัแยง้  หาสาเหตุและ
วิธีการแก้ไขเพื่อจดัการความขดัแยง้ให้เหมาะสมและสร้างสรรค์กบัโรงเรียน  โครงสร้างของ
องค์กร เป็นส่วนส าคญัอย่างหน่ึงของความขดัแยง้ภายในองค์กร  ซ่ึงจะก่อให้เกิดความขดัแยง้ 4 
ลกัษณะ คือ ความขดัแย้งในสายงาน และระดบัการบงัคบับญัชา ความขดัแยง้ในหน้าท่ี ความ
ขดัแยง้ระหวา่งสายบงัคบับญัชากบัสายอ านวยการ และความขดัแยง้ระหวา่งองคก์รรูปนยักบัอูปนยั  
ส่วนส าคญัท่ีท าให้การขดัแยง้เพิ่มข้ึนหรือขยายข้ึน ไดแ้ก่ การข่มขู่ การรับรู้ ความไวว้างใจในการ
ส่ือสารองคก์รท่ีมีหลายระดบั ความตอ้งการความเห็นเอกฉันท ์กฎท่ีถูกบงัคบัให้ปฏิบติั และความ
ขดัแยง้เติมท่ียงัไม่ไดแ้กไ้ข (ธงชยั  สันติวงษ.์ 2540 : 288)  

 ดงันั้นผูบ้ริหารภายในสถานศึกษาจะตอ้งใช้หลกัการบริหารและหลกัจิตวิทยา
อย่างสูงในการท่ีจะบริหารความขดัแยง้ท่ีเกิดข้ึน  เพื่อลดความขดัแยง้ท่ีเกิดข้ึน  และน าเอาพลงั
ความขดัแยง้มาเป็นประโยชน์ในการพฒันาภายในโรงเรียนต่อไป  ดงัท่ีมีนกัวิชาการหลายท่านได้
ใหท้ศันะคติเก่ียวกบัความขดัแยง้ในสถานศึกษาหรือในโรงเรียน ดงัน้ี   
   พรนพ  พุกกะพนัธ์.  (2542 : 148-150) ไดเ้สนอรูปแบบความขดัแยง้ใน
สถานศึกษาจาก 4 มิติ คือ บทบาท ปรกติวสิัย บุคลิกภาพ และเป้าหมาย จ านวน  10 แบบ  คือ 
                           1. ความขดัแยง้ของบทบาท (Role Conflict) เน่ืองจากแต่ละต าแหน่งในระบบ
ราชการมีบทบาทท่ีตอ้งแสดงก ากบัไวด้ว้ย  ความขดัแยง้เกิดข้ึนเม่ือบุคคลแสดงบทบาทต่าง ๆ และ
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บทบาทนั้นไม่สอดคลอ้ง เช่น อาจารยฝ่์ายปกครองถูกคาดหวงัวา่จะตอ้งเป็นผูรั้กษาระเบียบและถูก
ให้ท าหนา้ท่ีเป็นครูแนะแนวดว้ย  ครูใหญ่อาจถูกคาดหวงัวา่ตอ้งท าหนา้ท่ีผูนิ้เทศและผูป้ระเมินผล  
เป็นตน้นอกจากบุคคลตอ้งแสดงบทบาทตามระบบราชการแลว้  ยงัตอ้งแสดงบทบาทตามระบบ
สังคมอีกดว้ย เช่น ครูใหญ่อาจมีบทบาทในระบบสังคม เป็นพ่อ เป็นสามี ความขดัแยง้เกิดจาการท่ี
ไม่สามารถแสดงบทบาทต่าง ๆ ไดพ้ร้อมกนัในเวลาเดียวกนั เช่น จะนัง่เป็นประธานในท่ีประชุมครู
ในฐานะครูใหญ่หรือจะตอ้งออกไปรับลูกคนเล็กจากโรงเรียนอนุบาลในฐานะท่ีเป็นบิดา เป็นตน้ 
   2.  ความขดัแยง้ของบุคลิกภาพ (Personality Conflict) ความขดัแยง้แบบน้ีมิใช่
ความขดัแยง้ระหว่างบุคคล แต่เป็นความขดัแยง้ภายในตวับุคคลเอง ซ่ึงเกิดจากบุคคล มีความ
ตอ้งการต่าง ๆ ท่ีไม่สอดคล้องกัน เช่น ครูใหญ่มีความต้องการท่ีจะมีความมัน่คงในอาชีพ แต่
ขณะเดียวกนัก็ประสงค์ท่ีจะเส่ียงในการท างานเพื่อความก้าวหน้าของโรงเรียน ในสภาพเช่นน้ี ก็
เป็นการยากท่ีครูใหญ่จะแสดงบทบาทท่ีเหมาะสม  
  3.  ความขัดแย้งของปรกติวิสัย (Norm Conflict) ในองค์การรูปนัยย่อม
ประกอบดว้ยองค์การอรูปนยัต่าง ๆ ในโรงเรียนซ่ึงเป็นองค์การรูปนยัย่อมมีองค์การรูปนัยต่างๆ 
เช่น กลุ่มเพื่อนกลุ่มท่ีจบสถาบนัเดียวกนั เป็นตน้ แต่ละกลุ่มยอ่ยก็มีปรกติวิสัยของตนเอง เม่ือแต่ละ
กลุ่มใช้บรรทดัฐานต่างกนั   ความขดัแยง้ก็ย่อมเกิดข้ึน  เช่น  การขอบริจาคเพื่อช่วยวาตภยัใน
ภาคใตแ้ต่ละกลุ่มจะมีบรรทดัฐานหรือปรกติวสิัยในการบริจาคต่างกนั เป็นตน้  

4.  ความขดัแยง้ของเป้าหมาย (Goal Conflict) องคก์ารส่วนใหญ่ยอ่มมีเป้าหมาย
หลายอยา่ง  เป้าหมายเหล่าน้ีบางคร้ังจะขดัแยง้กนัเอง เช่น โรงเรียนของเราจะเนน้ความเป็นเลิศทาง
วชิาการ เป็นตน้  
  5.  ความขดัแยง้ระหวา่งบทบาทกบัปรกติวิสัย (Role-norm Conflict) ในกรณีท่ี
บทบาทนั้นเป็นไปตามระบบราชการ แต่บรรทดัฐานหรือปรกติวิสัยเป็นไปตามกลุ่มย่อย ความ
คาดหวงัในบทบาทย่อมขดัแยง้กบับรรทดัฐานของกลุ่มไม่เป็นพิธีการ เช่น ความคาดหวงัของครู
นอ้ยในบทบาทของครูใหญ่ อาจขดัแยง้กบันอร์มของกลุ่มครูใหญ่ดว้ยกนั เป็นตน้ 
  6.  ความขดัแยง้ระหวา่งบทบาทกบัเป้าหมาย (Role-personality Conflict) เป็นส่ิงท่ี
บทบาทกบัเป้าหมายไม่สอดคลอ้งกนั เช่น ครูท่ีเขม้งวดในการวดัผลตามมาตรฐาน อาจขดัแยง้กบั
เป้าหมายของโรงเรียนท่ีจะพฒันาบุคคลตามควรแก่อตัภาพ เป็นตน้ 
  7.   ความขดัแยง้ระหวา่งบทบาทกบับุคลิกภาพ (Role-personality Conflict) ความ
ขดัแยง้เกิดจากการท่ีบุคคลตอ้งแสดงบทบาทท่ีไม่เหมาะสมแก่บุคลิกภาพของตน เช่น คนท่ีชอบเอา
ใจตนเอง แต่ตอ้งเป็นครูแนะแนว คนท่ีไม่สนใจระเบียบแต่ตอ้งเป็นผูบ้ริหารโรงเรียน เป็นตน้ 
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  8.  ความขดัแยง้ระหว่างปรกติวิสัยกบับุคลิกภาพ (Norm-personality Conflict ) 
เป็นความขดัแยง้ในองคก์รรูปนยั ความตอ้งการในบุคลิกภาพของบุคคลกบับรรทดัฐาน ของกลุ่ม
ยอ่มไม่สอดคลอ้งกนั เช่น ครูใหญ่ท่ีมีความตอ้งการท่ีจะเขา้มาเป็นผูน้ า อาจมีความขดัแยง้กบักลุ่ม
เดิมท่ีคาดวา่ครูคนใหม่ควรจะมาเป็นผูต้ามท่ีดีก่อน เป็นตน้ 
  9.  ความขดัแยง้ระหวา่งปรกติวิสัยกบัเป้าหมาย (Norm-goal Conflict) เป็นความ
ขดัแยง้ระหว่างบรรทดัฐานของกลุ่มย่อยกบัเป้าหมายหลกัขององค์การ เม่ือกลุ่มย่อยไม่เห็นด้วย
หรือไม่ยอมรับเป้าหมายขององค์การ ก็อาจแสดงการต่อตา้น อูง้าน หรือเฉ่ือยงาน เป็น เป้าหมาย
ของโรงเรียนท่ีตอ้งการใหค้รูประหยดัและออม ก็อาจขดัแยง้กบักลุ่มท่ีชอบเล่นแชร์ เป็นตน้  
  10.  ความขดัแยง้ระหวา่งเป้าหมายกบับุคลิกภาพ (Goal-personality Conflict) เป็น
ความขดัแยง้ระหวา่งเป้าหมายขององค์การกบับุคลิกภาพส่วนบุคคล บุคคลอาจมีความชอบหรือมี
เหตุผลเฉพาะคนท่ีไม่อยากปฏิบติัตามเป้าหมายขององค์การ เช่น ครูใหญ่ขอร้องให้ครูตั้งแถวรับ
ผูใ้หญ่ท่ีมาตรวจเยีย่มอ าเภอ ซ่ึงครูบางคนเห็นวา่เป็นส่ิงท่ีไม่ควรกระท า เป็นตน้  
  เสริมศกัด์ิ  วิศาลาภรณ์ (2540 : 8) ได้กล่าวถึงความขดัแยง้ในหน่วยงานทาง
การศึกษามกัจะเกิดจากลกัษณะส าคญั 3 ประการ ดงัน้ี 
  1.  ความขดัแยง้มกัจะเกิดข้ึนเม่ือทรัพยากรทางการศึกษามีไม่เพียงพอกบัความ
ตอ้งการของบุคคลหรือกลุ่มในสถานศึกษาหรือองค์กรท่ีเก่ียวขอ้งกบัการศึกษา  ทรัพยากรในท่ีน้ี
อาจเป็นส่ิงท่ีเห็นไดแ้ละส่ิงท่ีเห็นไม่ได ้เช่น คน เงิน วสัดุ ต าแหน่ง สถานภาพหรือเกียติยศ 
  2.  ความขดัแยง้อาจเกิดข้ึนเม่ือบุคคลหรือกลุ่ม แสวงหาทางท่ีจะควบคุมกิจกรรม
งานหรืออ านาจซ่ึงเป็นคุณลกัษณะของคนอ่ืนหรือกลุ่มอ่ืน  ความขดัแยง้น้ีเป็นผลมาจากการกา้วก่าย
ในงานหรืออ านาจหนา้ท่ีของผูอ่ื้น 
  3.  ความขดัแยง้อนัเกิดข้ึนเม่ือบุคคลหรือกลุ่มไม่สามารถตกลงกันได้เก่ียวกับ
เป้าหมายหรือวิธีการในการท างาน ต่างคนต่างก็มีเป้าหมายและวิธีการท่ีแตกต่างกนั เป็นส่ิงท่ีไป
ดว้ยกนัไม่ได ้

เม่ือพิจารณาความขดัแยง้ในโรงเรียน  พอสรุปได้ว่า ความขดัแยง้ในโรงเรียน
ส่วนมากจะเน่ืองมาจากเร่ืองปรัชญา แนวคิด อ านาจ บุคลิกภาพ ความไม่เขา้ใจซ่ึงกนั การขาดความ
ไวว้างใจซ่ึงกนัและกนั การขาดการติดต่อส่ือสารท่ีดีกนัและผลประโยชน์ การขาดประสิทธิภาพใน
การบริหาร  การขาดการประสารผลประโยชน์ของทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้ง  การไม่ไดรั้บความเป็นธรรม  
การจดัสรรทรัพยากรไม่ทัว่ถึง  หรือการแข่งขนัเพื่อให้ไดท้รัพยากรท่ีอยูอ่ยา่งจ ากดัมาเป็นของตน
หรือกลุ่ม  ซ่ึงเป็นผลใหคุ้ณภาพการศึกษาดอ้ยลงไปดว้ยเช่นกนั และผูบ้ริหารขาดความเป็นผูน้ า  ไร้
ประสิทธิภาพในการบริหาร ผูบ้ริหารจะตอ้งใหค้วามส าคญัเพื่อจะแกปั้ญหาไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  
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5)  งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 
  

ผูว้ิจยัจะน าเสนองานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งทั้งในประเทศและต่างประเทศ  เพื่อน ามา
ประกอบการศึกษาวิเคราะห์งานวิจยัเก่ียวกบัสาเหตุของความขดัแยง้   และวิธีการจดัการกบัความ
ขดัแยง้ของผูบ้ริหารในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในจงัหวดัปัตตานี  ตามล าดบัดงัน้ี 

 
5.1  งานวจัิยในประเทศ 

   
  วรศักด์ิ  สมฤทธ์ิ.  (2541 : 59-67)  ได้ท าการวิจัย   เ ร่ือง  แบบพฤติกรรมท่ี
แสดงออกในสถานการณ์ความขดัแยง้ของผูบ้ริหารโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา   สังกดั
ส านักงานการประถมศึกษาอ าเภอฝาง   จังหวดัเชียงใหม่   พบว่า    ผูบ้ริหารโรงเรียนแสดง
พฤติกรรมการประนีประนอมในสถานการณ์ความขดัแยง้มากกวา่พฤติกรรมดา้นอ่ืน ๆ   และเลือก
พฤติกรรมการแข่งขันน้อยกว่า  พฤติกรรมด้านอ่ืน ๆ  โดยเ รียงตามส าดับได้  คือ  การ
ประนีประนอม  การปรองดองการร่วมมือแกปั้ญหา การหลีกเล่ียง และการแข่งขนั    
  นิเทศ  บวัตูม (2537 : 77) ศึกษาวิจยัเร่ืองการศึกษาวิธีการจดัการความขดัแยง้
ภายในโรงเรียนของผูบ้ริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกดัส านกังานการประถมศึกษาจงัหวดัลพบุรี 
พบวา่ผูบ้ริหารโรงเรียนใช้วิธีจดัการความขดัแยง้แบบหลีกเล่ียงสูงสุด    และแบบการแข่งขนัเป็น
ล าดบัสุดทา้ย 
  มนตรี  รัตนพนัธ์  (2545, บทคดัย่อ)  ไดท้  าวิจยัเร่ือง การจดัการความขดัแยง้ใน
โรงเรียนประถมศึกษา สังกดัส านกังานการประถมศึกษา จงัหวดัสุราษฎร์ธานี เขตปฏิบติัการท่ี 3 
พบวา่สาเหตุของการเกิดความขดัแยง้ เกิดจากท่ีบุคคลมีค่านิยม ความเช่ือ แตกต่างกนั และมีวิธีการ
ท างานท่ีไม่สอดคลอ้งกนั พฤติกรรมของบุคคลเม่ือพบกบัความขดัแยง้ใช้วิธีเผชิญหน้า แกปั้ญหา
เม่ือมีบรรยากาศท่ีน่าวางใจ ส าหรับวธีิจดัการกบัความขดัแยง้ส่วนใหญ่อยูใ่นระดบัปานกลาง 
  สุกญัญา  พรหมคุณ  (2549 : 45-50)  ไดศึ้กษาและเปรียบเทียบการแกปั้ญหาความ
ขดัแยง้ของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาชลบุรี เขต 3 โดยจ าแนกตาม
ขนาดโรงเรียน และประสบการณ์ในการบริหาร กลุ่มตวัอยา่งเป็นผูบ้ริหารโรงเรียน จ านวน 78 คน 
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลเป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัวิธีแกปั้ญหาความขดัแยง้ภายใน
โรงเรียน ของผูบ้ริหารสถานศึกษาตามแนวคิดของโธมสัและคิลแมนน์(Thomas-Kilman Conflict 
Mode Instsument) ผลการวิจยัพบว่า  การแก้ปัญหาความขดัแยง้จ าแนกตามประสบการณ์ใน
ต าแหน่งผูบ้ริหารและขนาดของโรงเรียน ดงัน้ี 
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  ดา้นการเอาชนะ  อยู่ในระดบัต ่า ด้านการร่วมมือ ด้านการประนีประนอม และ
ด้านการหลีกเล่ียงอยู่ในระดับปานกลาง ส่วนด้านการยอมให้ อยู่ในระดับสูง เม่ือจ าแนกตาม
ประสบการณ์ในต าแหน่งผูบ้ริหาร ระหว่างผูบ้ริหารท่ีมีประสบการณ์น้อย  และผูบ้ริหารท่ีมี
ประสบการณ์มาก ดา้นการเอาชนะ ดา้นการร่วมมือ ดา้นการประนีประนอม ดา้นการยอมให้ ไม่
แตกต่างกนั ยกเวน้ดา้นการหลีกเล่ียง  แตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั  .05  และเม่ือ
จ าแนกตามขนาดของโรงเรียน ระหวา่งโรงเรียนขนาดเล็ก และโรงเรียนขนาดใหญ่โดยรวมและราย
ดา้นไม่แตกต่างกนั   
  รุจิเรข  มีเจริญ  (2548 : 67-76)  ไดศึ้กษาและเปรียบเทียบวิธีแกปั้ญหาความขดัแยง้
ของผูบ้ริหารสถานศึกษา  สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาฉะเชิงเทรา  เขต  2  โดยจ าแนกตาม
เพศและประสบการณ์ในการบริหาร  กลุ่มตวัอย่างเป็นผูบ้ริหารสถานศึกษา จ านวน  119  คน  
ผลการวิจยัพบวา่  วิธีการแกปั้ญหาความขดัแยงของผูบ้ริหารสถานศึกษา  โดยรวมและรายดา้นอยู่
ในระดบัมาก  ยกเวน้ดา้นการหลีกเล่ียง อยู่ในระดบัปานกลาง  โดยเรียงส าดบัจากมากไปหาน้อย  
ได้แก่  ด้านการประนีประนอม ด้านการร่วมมือ ด้านการยอมให้ ด้านการเอาชนะ และด้านการ
หลีกเล่ียง ส่วนการเปรียบเทียบวธีิการแกปั้ญหาความขดัแยง้ของผูบ้ริหารสถานศึกษา  โดยรวมและ
รายด้าน  จ  าแนกตามเพศแตกต่างกนัอย่างไม่มีนัยส าคญัทางสถิติ  และการเปรียบเทียบวิธีการ
แกปั้ญหาความขดัแยง้ของผูบ้ริหารสถานศึกษา  โดยรวมและรายดา้น  จ  าแนกตามประสบการณ์
แตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ  ยกเวน้ดา้นการยอมให้  แตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทาง
สถิติ   

อรุณ   รักธรรม (2537 : 807-821)   ไดต้ั้งขอ้สังเกตไวใ้นงานวิจยัเร่ือง   “ความ
ขดัแยง้ในกรุงเทพมหานครศึกษากรณีส านกังานเขตกรุงเทพ”   ไวว้า่    “ ผูป้ฏิบติังานส่วนใหญ่ต่าง
ก็ยอมรับวา่ภายในองคก์ารท่ีสลบัซ้อนประกอบดว้ยงานและบุคคลท่ีเต็มไปดว้ยความแตกต่าง   ดงั
เขตน้ี  ไม่อาจหลีกเล่ียงสภาพความขดัแยง้ได ้ ส่ิงท่ีท าไดก้็คือ  การพยายามบริหารควบคุมหรือลด
ระดบัความขดัแยง้ลงมาแนวทางในการแกไ้ขความขดัแยง้ดงักล่าวท่ีบรรดาผูป้ฏิบติังานส่วนใหญ่
เห็นด้วยคือ  การจดัระบบ  การติดต่อภายในหน่วยงานเสียใหม่  ซ่ึงการพยายามท่ีจะปรับปรุง
โครงสร้างขององค์การ   เพื่อแกไ้ขปัญหาพฤติกรรม   ซ่ึงถา้หากว่าไม่พยายามแกไ้ขท่ีตน้ตอของ
ปัญหาดา้นพฤติกรรมจริง ๆ    ร่วมดว้ยแลว้ความพยายามเช่นนั้นอาจจะไม่ตรงเป้าหมายก็ได”้  และ
ยงัได้ท าการศึกษาวิจยั  เร่ือง “ความขดัแยง้ในองค์การ  : ศึกษาเฉพาะกรณีคณะแพทยศาสตร์  
มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์”  ซ่ึงก็ไดส้รุปผลการวจิยัดงัน้ี 
  1.  ผูบ้ริหารงานระดับสูง   ควรหลีกเล่ียงความขดัแยง้หรือควบคุมมิให้เกิดข้ึน    
ยอมรับวา่คนระดบัล่างเขา้ใจความขดัแยง้ดี   แต่ก็เป็นหนา้ท่ีของคนระดบัสูงท่ีจะไขและขจดัความ



121 

 

ขดัแยง้เสีย   ยอมรับวา่ความขดัแยง้ยอ่มก่อใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงกา้วหนา้ขององคก์ารท่ีดี    อีกทั้ง
ความขดัแยง้เป็นส่ิงท่ีหลีกเล่ียงไม่ได ้ แต่ก็ไม่เห็นดว้ยท่ีจะกระตุน้ใหเ้กิดความขดัแยง้แต่อยา่งใด 
  2.   ความขดัแยงเป็นเร่ืองธรรมชาติของมนุษย ์   บางคร้ังหมายถึงการเล่นพรรค
เล่นพวกการขดัแยง้เร่ืองผลแประโยชน์   เป็นการแข่งขนักนัในระบบเดียวกนั   เป็นการไม่ชอบ
หนา้กนั   เป็นเร่ืองของระบบการติดต่อส่ือสารท่ีไม่ดี 
  โดยเฉพาะอย่างยิ่งเห็นว่า   อารมณ์ของคนนั้นมีส่วนอย่างส าคญัต่อความขดัแยง้   
ถา้จะเพียบกนั   เน้ือหาสาระของงาน   และวธีิการท างานก็มีควานส าคญักวา่เป้าหมายในการท างาน
ประเด็นส าคญัอีกอยา่งหน่ึง  ก็คือ   การแข่งขนัและความขดัแยง้มีส่วนเก่ียวขอ้งกนั   และอาจจะไม่
เก่ียวกนัก็ไดแ้ลว้แต่กรณี 
  3.  สาเหตุของความขดัแยง้นั้นเกิดจากระบบการติดต่อส่ือสารท่ีไม่ดีในองค์การ
โรงสร้างของงานท่ีจ าเป็นตอ้งข้ึนต่อกนั   ความแตกต่างกนัของคนโดยธรรมชาติ   ค่านิยมทศันคติ   
ประสบการณ์ในการท างานท่ีต่างกนั   ตลอดจนผลประโยชน์  เป็นตน้  
  4.  ผลดีของความขดัแยง้   ไดแ้ก่   กระตุน้ใหค้นขยนัอยากรู้อยากเห็น   ขจดัปัญหา
เล่ือนลอยการถ่วงดุลอ านาจระหวา่งฝ่ายต่าง ๆ ในองคก์าร 
  5.  ผลเสียของความขดัแยง้   คือ   คนขอยา้ยสถานท่ีท างานบ่อย ๆ  ปัดความ
รับผดิชอบปรักปร าคนอ่ืน  ๆ  เขา้ใจผดิกนัง่ายข้ึน   มองคนในแง่ร้าย   ทิฐิมานะ   และบางคร้ัง
ท างานล่าชา้ เป็นตน้ 
  6.   การบริหารความขัดแย้ง    คือ   การประชุมร่วมกัน  การเผชิญหน้า  
(Confrontation)  ก าหนดเป้าหมายในการท างานร่วมกนัตั้งแต่แรก   ประนีประนอม   การเกล้ีย
กล่อม   การให้ขอ้มูลและข่าวสารท่ีเป็นประโยชน์กนัและกนั    โดยใช้หลกัความร่วมมือร่วมใจ   
หรืออาจจะหลีกเล่ียง  เป็นตน้  
  ไพฑูรย ์   นามบุญลือ  (2544 : 68) ได้ศึกษาการจดัการความขดัแยง้ในโรงเรียน
ประถมศึกษา   ของผูบ้ริหารโรงเรียนจงัหวดัหนองบวัส าภู   พบวา่   
  1.  สาเหตุของความขดัแยง้ในโรงเรียนประถมศึกษา   ด้านองค์ประกอบส่วน
บุคคลท่ีส าคญั  3  อนัดับแรกคือ   ความรู้สึกและทศันคติท่ีแตกต่างกนั   แบบของพฤติกรรมท่ี
แตกต่างกนัและประสบการณ์ทีแตกต่างกนั   ส่วนสาเหตุอนัดบัสุดทา้ยคือ   การศึกษาท่ีแตกต่างกนั 
  2.  สาเหตุของความขดัแยง้ในดา้นปฏิสัมพนัธ์ในการท างานท่ีส าคญั 3 อนัดบัแรก   
คือการไม่รับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้น การแบ่งพรรคแบ่งพวก และการอิจฉาริษยากลัน่แกลงักนั
ส่วนสาเหตุอนัดบัสุดทา้ย คือ การติดต่อส่ือสารขาดประสิทธิภาพ 
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  3.  สาเหตุของความขดัแยง้ในด้านสภาพองค์การ   ท่ีส าคญั  3  อนัดบัแรก  คือ  
การมีทรัพยากรท่ีจ ากดั   ความไม่ชดัเจนในบทบาทของบุลากร   และการมีโครงสร้างขององคก์ารท่ี
ไม่ชดัเจนส่วนสาเหตุอนัดบัสุดทา้วคือ  การมีกฎระเบียบท่ีเขม้งวด 
  4.  วิธีการบริหารความขดัแยง้ในโรงเรียนประถมศึกษา   จงัหวดัหนองบวัล าภู   
พบว่า  โดยภาพรวมผูบ้ริหารโรงเรียนใช้วิธีการร่วมมือในการจดัการกบัความขดัแยง้  เป็นอนัดบั
แรก  รองลงมาเป็น วิธีการหลีกเล่ียง วิธีการประนีประนอม วิธียอมให้และวิธีการเอาชนะ  
ตามล าดบั 
 

5.2  งานวจัิยต่างประเทศ 
  
  มาเรีย  (Maria   1984 : 1601-A , อา้งถึงใน มนตรี  รัตนพนัธ์, 2545 : 46 ) ได้
ศึกษาวจิยัเร่ือง  วธีิแกปั้ญหาความขดัแยงของผูบ้ริหารโรงเรียนชาย และหญิงในวิทยาลยัท่ีสอนวิชา
ศิลป์ศาสตร์เอกชน ในรัฐเพนซิลวาเนีย พบวา่ 
  1.  กลุ่มผูบ้ริหารใชว้ธีิการแกปั้ญหาความขดัแยงแบบแข่งขนั  กบัการร่วมมือนอ้ย
กวา่กลุ่มนกัธุรกิจ  และเจา้หนา้ท่ีรัฐบาล 
  2.   ก ลุ่มผู ้บ ริหารท่ี มีการศึกษาสู .ใช้วิ ธีการแก้ปัญหาแบบขัดแย้ง  แบบ
ประนีประนอมกบัแบบหลีกเล่ียง  สูงกวา่กลุ่มนกัธุรกิจ และเจา้หนา้ท่ีรัฐบาล 
  3.  ผูบ้ริหารชายและหญิง  ใชว้ธีิการแกปั้ญหาแบบขดัแยง้ท่ีไม่แตกต่างกนั 
  4.  ผูบ้ริหารท่ีมีประสบการณ์นอ้ย  จะใชว้ธีิการประนีประนอมนอ้ยกวา่ 
  5.  ตวัแปรท่ีมีอิทธิพลต่อการแกปั้ญหาความขดัแยง้ของผูบ้ริหารระดบัสูงคือ เวลา
ท่ีท างาน 

แอสเวิธ (Ashworth 1989 : 2314, อา้งถึงใน ฉลาก  กนักา.2547 : 40) ไดศึ้กษาวิธี
จดัการกบัความขดัแยง้ของครูใหญ่และศึกษาธิการในโรงเรียนรัฐบาลแห่งรัฐโอไอโอ โดย
เปรียบเทียบวิธีจดัการกบัความขดัแยง้ของผูบ้ริหารโรงเรียนทั้งระดบัประถมและมธัยมศึกษากบั
ศึกษาธิการ โดยก าหนดตวัแปรอิสระ คือลกัษณะของโรงเรียน ขนาดของโรงเรียน วุฒิ 
ประสบการณ์ และผลงานในรอบ 5 ปีท่ีผา่นมาขอ้มูลไดจ้ากศึกษาธิการ 118 คน ผูบ้ริหารโรงเรียน
มธัยมศึกษา 116 คน และผูบ้ริหารโรงเรียนประถมศึกษา 113 คน ผลการศึกษาปรากฏวา่ ผูบ้ริหาร
โรงเรียนมธัยมศึกษากบัศึกษาธิการ มีวิธี   56   จดัการกบัความขดัแยง้แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญั 
ส่วนผูบ้ริหารระดบัประถมศึกษาและศึกษาธิการ มีวธีิจดัการกบัความขดัแยง้ไม่แตกต่างกนั 
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  โรเบิร์ท  (Roberts,  1997 : 51,อา้งถึงใน บญัญติั  ยงยุทธ. 2546 : )  ไดศึ้กษา  เร่ือง
ความสัมพนัธ์ระหว่างความเช่ือมัน่ในความส าเร็จของตนเองของอาจารยใ์หญ่กบัวิธีการจดัการ
ความขดัแยง้กบัครู ผลการวิจยัพบวา่ มีความสัมพนัธ์เชิงบวก ระหว่างความเช่ือมัน่ในความส าเร็จ
ของตนเอง  และแบบการจดัการความขดัแยง้ของอาจารยใ์หญ่  ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนพหุ
บ่งบอกว่า ความส าเร็จของตนเองและแบบการจัดการกับความขัดแยง้แตกต่างกันอย่างไม่มี
นยัส าคญั เม่ือจ าแนกตามตวัแปร  เช่ือชาติ ประสบการณ์ ในวงการศึกษา และระดบัการศึกษา 
  ฟิลเลย ์ (Filley.  1983 : 350-551, อา้งถึงใน สมคิด  กนัมงั, 2546 : 17)  ไดว้ิจยัการ
แกปั้ญหาความขดัแยง้   พบวา่การแกปั้ญหาร่วมกนัเป็นการน าความจริงและหลกัตรรกวิทยามาใช ้  
เพื่อใหส้ภาพการณ์ความขดัแยง้เป็นลกัษณะสร้างสรรค ์  วิธีการแกปั้ญหาเป็นวิธีท่ีมีประโยชน์  ใช้
บ่อยท่ีสุดในการแก้ปัญหาระหว่างผูบ้งัคบับญัชา  และใตบ้งัคบับญัชา  วิธีการแก้ปัญหายงัเป็น
วธีิการท่ีท าใหแ้ต่ละกลุ่มบรรลุเป้าประสงคข์องกลุ่ม   

อาดมัส์ (Adams 1989 : 1854,อา้งถึงใน ฉลาก  กนักา.2547 : 39)  ศึกษาการรับรู้
เก่ียวกบัความขดัแยง้และความผกูพนัในโรงเรียนระดบักลาง โดยรวบรวมขอ้มูลจากโรงเรียน 3 
แห่งในรัฐเพนซิลเวเนีย เป็นกลุ่มตวัอยา่งโดยสัมภาษณ์ครู 25 คน พบวา่ความขดัแยง้ส่วนมากเกิด
จากครูใหญ่ซ่ึงมีอิทธิพลมากโรงเรียนท่ีผูบ้ริหารชอบใชอ้ านาจและใชว้ิธีแกปั้ญหาความขดัแยง้โดย
การหลีกเล่ียงจะมีระดบัความขดัแยง้สูง ความขดัแยง้และความผกูพนัเป็นตวัแปรท่ีมีอิทธิพลในการ
บริหารองค์การหากผู ้บริหารลดข้อขัดแยง้และเพิ่มความผูกพันให้เหมาะสมจะช้ีให้เห็นถึง
ความส าเร็จและบรรลุจุดมุ่งหมายของโรงเรียน  
  จากการศึกษางานวิจยัทั้งในประเทศและต่างประเทศสรุปได้ว่า   ปัญหาความ
ขดัแยง้ยอ่มเกิดข้ึนไดทุ้กองคก์าร    ดงันั้นวธีิขจดัความขดัแยง้ของผูบ้ริหารมิไดใ้ชว้ิธีใดวิธีหน่ึงโดย
เฉพาะเจาะจงแต่มกัใช้ควบกนัไปสุดแลว้แต่สถานการณ์   อนัเป็นเหตุให้ผูว้ิจยัสนใจศึกษาวิธีการ
จดัการความขดัแยง้ของผูบ้ริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในจงัหวดัปัตตานี 


