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บทที ่5 
 

สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
 

  การน าเสนอผลการวจิยัเร่ือง   การจดัการความขดัแยง้ของผูบ้ริหารโรงเรียนเอกชน
สอนศาสนาอิสลามในจงัหวดัปัตตานี   เป็นการวิจยัเชิงส ารวจ  (Survey Research)  ท่ีมุ่งศึกษา
สาเหตุและวิธีการจัดการความของผู ้บริหารโรงเรียนสอนศาสนาอิสลามในจังหวดัปัตตานี       
ผลการวจิยัไวต้ามขั้นตอนดงัน้ี 

 

  5.1   วตัถุประสงคข์องการวิจยั   
5.2    ค าถามในการวจิยั 

  5.3    วธีิด าเนินการวจิยั 
  5.4    สรุปผลการวจิยั 
  5.5    อภิปรายผลการวจิยั 
  5.6    ขอ้เสนอแนะ 
 

5.1  วตัถุประสงค์ของการวจัิย 
 

5.1.1   เพื่อศึกษาสาเหตุความขัดแยง้ท่ีเกิดข้ึนในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา
อิสลามในจงัหวดัปัตตานี  

5.1.2   เพื่อศึกษาวิธีการจัดการความขดัแยง้ของผูบ้ริหารโรงเรียนเอกชนสอน
ศาสนาอิสลามในจงัหวดัปัตตานี  
  5.1.3   เพื่อเปรียบเทียบวิธีการจดัการของความขดัแยง้ของผูบ้ริหารโรงเรียน อาย ุ
ต าแหน่ง วฒิุการศึกษา   ประสบการณ์ในต าแหน่งบริหารและขนาดของโรงเรียนท่ีแตกต่างกนั 

5.1.4   เพื่อประมวลข้อเสนอแนะเก่ียวกับวิธีการจัดการกับความขัดแย้งของ
ผูบ้ริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในจงัหวดัปัตตานี   
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5.2  ค าถามในการวจัิย 

 
  การวิจยัเร่ือง  การจดัการความขดัแยง้ของผูบ้ริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา
อิสลามในจงัหวดัปัตตานี มีค าถามในการวจิยัดงัน้ี  
  5.2.1  สาเหตุของความขดัแยง้ท่ีเกิดข้ึนในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม  
ส่วนใหญ่มากจากสาเหตุใดบา้ง 
  5.2.2  การจดัการความขดัแยง้ท่ีเกิดข้ึนในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามใน
จงัหวดัปัตตานี ผูบ้ริหารใชว้ธีิการจดัการในการแกปั้ญหาอยา่งไร 
  5.2.3  ผูบ้ริหารโรงเรียนท่ีมีอายุ  วุฒิทางการศึกษา ประสบการณ์ในต าแหน่ง
บริหาร และขนาดของโรงเรียนมีวธีิการจดัการความขดัแยง้แตกต่างกนัหรือไม่  
  5.2.4   สาเหตุและการจดัการความขดัแยง้ของผูบ้ริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา
อิสลามในจงัหวดัปัตตานีเป็นอยา่งไร  
 
5.3  วธีิด าเนินการวจัิย 
 

การวิจยัเร่ือง “การจดัการความขดัแยง้ของผูบ้ริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา
อิสลามในจงัหวดัปัตตานี” ผูว้ิจยัใช้วิธีการวิจยัเชิงส ารวจ  (Survey Research)  ท่ีมุ่งศึกษาสาเหตุ
และวิธีการจดัการความของผูบ้ริหารโรงเรียนสอนศาสนาอิสลามในจงัหวดัปัตตานี       โดยมี
ขั้นตอนในการด าเนินการวจิยัดงัน้ี 

5.3.1  ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
5.3.1.1  ประชากรและกลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยัเชิงส ารวจ ได้แก่ 

ผูบ้ริหารและผูจ้ดัการในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในจงัหวดัปัตตานี จากจ านวน 68 
โรงเรียน  สุ่มตวัอยา่งโดยใชว้ิธีสุ่มตวัอยา่งแบบอยา่งง่าย  โรงเรียนละ 2 คน  จ านวน 102 คน จาก
จ านวน 51 โรงเรียน 

5.3.1.2 ประชากรและกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการสัมภาษณ์  ผูว้ิจยัใชว้ิธีการ
สัมภาษณ์แบบเจาะลึก  (Probe)  ผูบ้ริหารโรงเรียน    จากโรงเรียนท่ีมีขนาดเล็ก ขานาดกลาง และ
ขนาดใหญ่  จ  านวน 6 โรงเรียน โรงเรียนละ 1 คน  ซ่ึงจะใชแ้บบสัมภาษณ์ในการเก็บขอ้มูล ซ่ึงผูว้ิจยั
ไดต้ั้งค  าถามวา่  โรงเรียนขนาดใหญ่มีบุคลากรมาก มีภารกิจ  โครงการมาก ยอ่มมีปัญหาและความ
ขดัแยง้มากตามไปดว้ย  เพื่อใหไ้ดข้อ้มูลท่ีแทจ้ริงครอบคลุมตามวตัถุประสงคข์องการวจิยั  
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5.3.2   เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 
5.3.2.1 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยัเชิงส ารวจในการศึกษาสาเหตุและวิธีการ

จดัการความขดัแยง้ของผูบ้ริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม กลุ่มตวัอยา่ง ไดแ้ก่ ผูบ้ริหาร
และผูจ้ดัการท่ีปฏิบติังานอยู่ในปีการศึกษา 2554 จ  านวน 102 คน จากประชากร 136 คน ใน 68 
โรงเรียน ผูว้จิยัใชว้ธีิเลือกแบบเจาะจงก าหนดสัดส่วนตวัอยา่งในแต่ละขนาดของโรงเรียน เคร่ืองมือ
ท่ีใช้ในการศึกษา   ได้แก่  แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ชนิด 5 
ตวัเลือก เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัสาเหตุและวิธีการจดัการความขดัแยง้ของผูบ้ริหารโรงเรียน
เอกชนสอนศาสนาอิสลามในจงัหวดัปัตตานี   โดยแบ่งเป็น  4  ตอน ตงัน้ี 

             ตอนที ่ 1  เป็นขอ้มูลเก่ียวกบัสถานภาพส่วนตวัของผูต้อบแบบสอบถาม  โดย
ถามเก่ียวกบัอาย ุ  ต าแหน่ง  วฒิุทางการศึกษา   ประสบการณ์ในต าแหน่งบริหารและขนาดของ
โรงเรียนท่ีปฏิบติังานอยู ่
       ตอนที ่ 2  เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัสาเหตุของความขดัแยง้ในโรงเรียนเอกชน
สอนศาสนาอิสลามในจงัหวดัปัตตานี ซ่ึงไดแ้บ่งสาเหตุของความขดัแยง้ออกเป็น   3  กลุ่ม    คือ  
องคป์ระกอบดา้นบุคคล (Individual   Factors) องคป์ระกอบดา้นปฏิสัมพนัธ์ (Intersectional  Issues)  
และดา้นสภาพขององคก์ร (Organizational  Conditions) 
       ตอนที ่ 3  เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัวธีิการจดัการความขดัแยง้ของผูบ้ริหาร
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในจงัหวดัปัตตานี ทั้ง 7 วธีิ  คือ วธีิบงัคบั วธีิหลีกเล่ียง วธีิไกล่
เกล่ีย วธีิเผชิญหนา้  วธีิประนีประนอม  วธีิการปรองดอง   และวธีิร่วมมือ  
       ตอนที ่ 4  เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัขอ้เสนอแนะของผูบ้ริหารโรงเรียนเอกชน
สอนศาสนาอิสลามในจังหวดัปัตตานี   ผูว้ิจยัหาค่าความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับ
วตัถุประสงคห์รือนิยาม (Item Objective Congruence Index :IOC) จากผูท้รงคุณวุฒิ 3 ท่าน และ
ปรับปรุงตามขอ้เสนอแนะ หลงัจากนั้นน าไปทดลองใช ้(Try Out) กบัประชากรท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่ง 
จ านวน 30 คน เพื่อหาค่าความเช่ือมัน่จ  าแนกตามสาเหตุท่ีเป็นจริง  และวิธีการจดัการ  โดยก าหนด
ขอบเขตแบบสัมภาษณ์ และก าหนดขอบเขตค าถามให้ครอบคลุมเก่ียวกบัสาเหตุและ วิธีการจดัการ
ความขดัแยง้ในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม รวมทั้งขอ้เสนอแนะเพิ่มเติม 
                     หลังจากนั้ นผู ้วิจ ัยได้ด า เ นินการเก็บรวมรวมข้อมูลตามขั้ นตอน   ได้
แบบสอบถามฉบบัสมบูรณ์คืนจ านวน 102 ชุด   คิดเป็นร้อยละ 100  และขอ้มูลจากการสัมภาษณ์ 6 
คน ท่ีได ้น ามาวิเคราะห์ขอ้มูล โดยสถิติท่ีใช ้ไดแ้ก่ การแจกแจงความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ียเลขคณิต 
ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน การพรรณนาและการน าเสนอในรูปตารางประกอบความเรียง แล้วน าผล



160 

 

การศึกษาท่ีไดส้ร้างร่างสาเหตุและวิธีการจดัการความขดัแยง้ของผูบ้ริหารในโรงเรียนเอกชนสอน
ศาสนาอิสลามในจงัหวดัปัตตานี  
    5.3.2.2 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยการสัมภาษณ์ เป็นการ
น าเสนอผลการสัมภาษณ์ผูบ้ริหารสถานศึกษาและผูจ้ดัการ จ านวน 6 คน จาก  6 โรงเรียน จ าแนก
ตามขนาดของโรงเรียน 3 ขนาด ไดแ้ก่ โรงเรียนขนาดใหญ่  2 โรง โรงเรียนขนาดกลาง  2 โรง และ
โรงเรียนขนาดเล็ก  2 โรง  เป็นแบบสัมภาษณ์เพื่อน าไปใช้กบัผูบ้ริหารโรงเรียนเอกชนเก่ียวกบั
สาเหตุและวิธีการจกัการความขดัแยง้ของผูบ้ริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในจงัหวดั
ปัตตานี ทั้ง 3 ดา้น  คือ  องคป์ระกอบส่วนบุคคล (Individual  Factors) องคป์ระกอบดา้นปฏิสัมพนัธ์ 
(Intersectional Issues)  และดา้นสภาพขององคก์ร (Organizational  Conditions) โดยผูว้ิจยัจะท าการ
สัมภาษณ์อย่างไม่เป็นทางการ  (Non-official)  ด้วยการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างดว้ยตนเองกบั
กลุ่มตวัอยา่งท่ีผูว้จิยัเลือก 
   5.3.2.3  การเก็บรวบรวมขอ้มูล  ผูว้ิจยัได้เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้
แบบสอบถามการจดัการความขดัแยง้ของผูบ้ริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในจงัหวดั
ปัตตานี  โดยต าเนินการตามขั้นตอน  ดงัน้ี  ขอหนังสือแนะน าจากบณัฑิต วิทยาลยั มหาวิยาลัย
สงขลานครินทร์ วิยาเขตปัตตานีท าหนังสือถึงผูบ้ริหารโรงเรียนเพื่อขออนุญาตเก็บข้อมูลผูน้ า
แบบสอบถามและขอรับแบบสอบถามคืนด้วยตนเอง  น าแบบสอบถามท่ีรวบรวมได้ท าการ
ตรวจสอบความถูกตอ้ง  ผูว้ิจยัส่งแบบสอบถามให้กบักลุ่มตวัอย่างในการตอบแบบสอบถามและ
แบบสัมภาษณ์ และไปเก็บรวบรวมแบบสอบถามดว้ยตนเองทุกโรงเรียน   ซ่ึงไดรั้บขอ้มูลคืนครบ
ทุกฉบบั ทั้ง  102  ชุด  คิดเป็นร้อยละ 100   

5.3.2.4  การวเิคราะห์ขอ้มูลของการวจิยัคร้ังน้ี    ผูว้จิยัไดรั้บแบบสอบถาม
คืนครบตามก าหนด และท าการตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถาม  ตรวจสอบให้คะแนน 
ใส่รหัสในแบบสอบถามแล้วน าแบบสอบถามท่ีได้มาวิเคราะห์ขอ้มูลทางสถิติ   ด้วยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์   โดยการแบ่งข้อมูลดังน้ี  คือ  วิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับข้อมูลทั่วไปของผูต้อบ
แบบสอบถามโดยการหาค่าความถ่ี (Frequency) หาค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย ( X  ) และค่า
ความเบ่ียงเบนมาตรฐาน ( S.D.) และวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัสาเหตุและระดบัวิธีการจดัการความ
ขดัแยง้ของผู ้บริหารด้วย 5 ระดับ     โดยหาค่าเฉล่ีย (Mean)     และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation) เป็นรายขอ้และของแต่ละวธีิการ    สถิติทดสอบ t-test เปรียบเทียบการจดัการ
ความขดัแยง้ของผูบ้ริหารท่ีมีอาย ุ วฒิุทางการศึกษา ประสบการณ์ในต าแหน่งบริหารและขนาดของ
โรงเรียนท่ีแตกต่างกนั และใชส้ถิติทดสอบ f-distribution แสดงผลของการเปรียบเทียบการจดัการ
ความขดัแยง้ของผูบ้ริหารท่ีแตกต่างกนั  



161 

 

5.4  สรุปผลการวจิัย  
      

  จากผลการวเิคราะห์ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการศึกษาสาเหตุและการจดัการความขดัแยง้
ของผูบ้ริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามใจจงัหวดัปัตตานี   ผลการศึกษาสรุปดงัต่อไปน้ี  

  5.4.1  กลุ่มตวัอยา่งท่ีตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ผูบ้ริหารท่ีมีอายรุะหวา่ง  31-50  
ปี   มีวุฒิทางการศึกษาผูบ้ริหารท่ีมีใบประกอบวชิาชีพบริหาร    มีประสบการณ์ในต าแหน่งบริหาร  
5-10 ปี  และเป็นผูบ้ริหารโรงเรียนขนาดเล็ก นกัเรียนไม่เกิน  500  คน 

  5.4.2  สาเหตุของความขดัแยง้ในโรงเรียนทั้ง 3 ดา้น ปรากฏตามระดบัความเป็น
จริง ดงัน้ี  
       5.4.2.1   องค์ประกอบด้านบุคคล    

 พบว่า  สาเหตุของความขดัแยง้ในด้านบุคคล  เป็นสาเหตุของ
ความขดัแยง้อนัดบัแรก เม่ือพิจารณาตามเกณฑโ์ดยภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง  เม่ือพิจารณาเป็น
รายขอ้พบวา่  การรับรู้ ความคิด ค่านิยม ทศันคติส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนั   และวิธีการท างานยึดติด
กบัทศันะส่วนตวัมากกวา่งานของส่วนร่วม    เป็นสาเหตุของความขดัแยง้อ าดบัแรก และส่วนสาเหตุ
ของความขดัแยง้ท่ีพบอยู่ในระดบันอ้ย  คือ บุคลิกลกัษณะ(อคัลาก) เช่น กิริยามารยาท การ   พูดจา  
การแสดงออก คุณสมบติัและ อุปนิสัย  

                     
       5.4.2.2   องค์ประกอบด้านปฏิสัมพนัธ์  

    พบวา่  สาเหตุของความขดัแยง้ในดา้นปฏิสัมพนัธ์  เม่ือพิจารณา
ตามเกณฑ์โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง  เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ตามค่าเฉล่ีย  พบวา่  สาเหตุ
ของความขดัแยง้ดา้นปฏิสัมพนัธ์อยู่ในระดบัปานกลางทุกขอ้   เรียงตามล าดบัค่าเฉล่ีย  คือ  การ
แข่งขนั ชิงดี ชิงเด่น ไม่รับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้น   การติดต่อส่ือสารท่ีขาดประสิทธิภาพ    มีการ
ยึดติด ต่อกลุ่ม หรือต่อพรรคพวก (ตะอศัศุบ) การให้ขอ้มูลข่าวสารท่ีบกพร่อง บิดเบือนไม่ถูกตอ้ง   
และการอิจฉาริษยา กลัน่แกลง้กนั ขาดความสามคัคี  
    
        5.4.2.3   ด้านสภาพขององค์กร    

   พบว่า  สาเหตุของความขดัแยง้ในด้านสภาพขององค์กร   เม่ือ
พิจารณาตามเกณฑ์โดยภาพรวมอยู่ในระดบัปานกลาง   เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่าเป็นสาเหตุ
ของความขดัแยง้อยู่ในล าดบัแรก   คือ   ความขาดแคลนในทรัพยากรท่ีใช้ในการบริหาร   การ
บริหารงานของผูบ้ริหารเป็นสาเหตุของความขดัแยง้อนัดบัแรก  และเม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ตาม
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ค่าเฉล่ีย พบว่า สาเหตุของความขดัแยง้ดา้นสภาพขององค์กร  อยู่ในระดบัปานกลางทุกขอ้  เรียง
ตามล าดบัค่าเฉล่ีย  คือ ความขาดแคลนในทรัพยากรท่ีใชใ้นการบริหาร   ยึดกฎเกณฑ์มากเกินไป ท า
ให้ท างานไม่คล่องตวั    โครงสร้างการบริหารไม่ชดัเจน    การให้ขอ้ยกเวน้ต่อบุคคลหน่ึงบุคคลใด
หรือการจดัสรรผลประโยชน์ไม่ยุติธรรม (อาดิล)  และการท างานท่ีมีการแข่งขนัมุ่งเอาชนะระหวา่ง
บุคคล 
  สาเหตุของความขดัแยง้เม่ือพิจารณาโดยภาพรวมอยู่ในระดบัปานกลางทุกด้าน  
เรียงตามล าดบัค่าเฉล่ีย  คือ องคป์ระกอบดา้นบุคคล  องคป์ระกอบดา้นปฏิสัมพนัธ์  และดา้นสภาพ
ขององคก์ร  เม่ือพิจารณารายขอ้ยอ่ยตามค่าเฉล่ีย  พบวา่  สาเหตุของความขดัแยง้องคป์ระกอบดา้น
บุคคลมีค่าเฉล่ียระดบัความขดัแยง้สูงสุดเรียงตามล าดบั  คือ 1)   การรับรู้ ความคิด ค่านิยม ทศันคติ
ส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนั   2)   วธีิการท างานยดึติดกบัทศันะส่วนตวัมากกวา่งานของส่วนร่วม   
3)   ความแตกต่างของระดบัการศึกษา   4)   ลกัษณะนิสัยใจคอและอารมณ์ ใฝ่ต ่า (นฟัซู)    
5) บุคลิกลกัษณะ(อคัลาก) เช่น กิริยามารยาท การ   พดูจา  การแสดงออก คุณสมบติัและ อุปนิสัย    

ส่วนพื้นฐานการศึกษาองคป์ระกอบดา้นปฏิสัมพนัธ์มีค่าเฉล่ียระดบัความขดัแยง้
สูงสุดตามล าดบั  คือ  1)  การแข่งขนั ชิงดี ชิงเด่น ไม่รับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้น  2) การ
ติดต่อส่ือสารท่ีขาดประสิทธิภาพ    3)  มีการยึดติด ต่อกลุ่ม หรือต่อพรรคพวก(ตะอศัศุบ)   4) การ
ใหข้อ้มูลข่าวสารท่ีบกพร่อง บิดเบือนไม่ถูกตอ้ง  5)  การอิจฉาริษยา กลัน่แกลง้กนั ขาดความสามคัคี      

ส่วนดา้นสภาพขององคก์รท่ีมีค่าเฉล่ียระดบัความขดัแยง้สูงสุดเรียงตามล าดบั  คือ  
1)   ความขาดแคลนในทรัพยากรท่ีใชใ้นการบริหาร  2)  ยึดกฎเกณฑ์มากเกินไป ท าให้ท างานไม่
คล่องตวั  3)  โครงสร้างการบริหารไม่ชดัเจน  4)  การให้ขอ้ยกเวน้ต่อบุคคลหน่ึงบุคคลใดหรือการ
จดัสรรผลประโยชน์ไม่ยติุธรรม (อาดิล)  5)  และการท างานท่ีมีการแข่งขนัมุ่งเอาชนะระหวา่งบุคคล
หรือฝ่าย 
   

5.4.3   ผลรวมวธีิการจัดการความขัดแย้ง 
           วธีิการจดัการความขดัแยง้ของผูบ้ริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม

ในจงัหวดัปัตตานี  ทั้งหมด  102  คน พบว่าผูบ้ริหารมีวิธีการจดัการความขดัแยง้อยู่ในระดบัมาก 
เลือกใชว้ิธีจดัการความขดัแยง้  เรียงตามล าดบัค่าเฉล่ีย  โดยใชว้ิธีประนีประนอม  วิธีไกล่เกล่ีย  วิธี
ร่วมมือ   วิธีปรองดองเป็นอนัดบัแรก    และวิธีเผชิญหน้า  วิธีบงัคบั  และวิธีหลีกเล่ียงเป็นล าดบั
สุดทา้ย   
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5.4.4    วธีิการจัดการความขัดแย้งของผู้บริหาร 
 

5.4.4.1  วธีิเผชิญหน้า  
ผูบ้ริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในจงัหวดัปัตตานี  พบว่า 

วธีิการจดัการความขดัแยง้ดว้ยวิธีเผชิญหนา้   เม่ือพิจารณาตามเกณฑ์โดยภาพรวม  อยูใ่นระดบัมาก  
เม่ือพิจารณารายขอ้ พบว่า ผูบ้ริหารใชว้ิธีการจดัการความขดัแยง้ดว้ยวิธีเผชิญหนา้อยูใ่นระดบัมาก    
3   ขอ้   เรียงตามล าดบัค่าเฉล่ีย  ดงัน้ี 1)  ใชว้ิธีปรึกษาหารือในการแกปั้ญหาท่ีดี  2)  ผูบ้ริหารตั้งใจท่ี
จะแก้ไขขอ้ขดัแยง้ท่ีเกิดข้ึนจนกว่าจะคล่ีคลายไปในทางท่ีดี  3) เมื่อครูร้องทุกข์ต่อผู้บริหาร  
ผู้บริหารเผชิญหน้ากับปัญหาอย่างเปิดเผย    ส่วนข้อที่ผู้บริหารใช้วิธีการจัดการกับความขัดแย้งใน

ระดับปานกลาง  2 ข้อ  คือ   4)  น าความขดัแยง้เขา้ท่ีประชุม   และขอ้สุดทา้ย  5)   ผูบ้ริหารหยิบขอ้

ขดัแยง้ข้ึนมาพิจารณาอยา่งเปิดเผยเพื่อจดัการใหค้ล่ีคลาย    
 
   5.4.4.2  วธีิหลกีเลีย่ง   

วิธีการจัดการความขัดแย้งด้วยวิธีหลีกเลี่ยง  เมื่อพิจารณาตามเกณฑ์โดย
ภาพรวม  อยู่ในระดับน้อย   เมื่อพิจารณารายข้อ  พบว่า  ผู้บริหารใช้วิธีการจัดการความขัดแย้งด้วย
วิธีหลีกเลี่ยงอยู่ในระดับมาก  1  ข้อ  เรียงตามล าดับค่าเฉลี่ยดังนี้  คือ 1) ผูบ้ริหารใชค้วามอดทน อด
กลั้น เพื่อหลีกเล่ียงความขดัแยง้    ส่วนขอ้ท่ีผูบ้ริหารใชว้ิธีการจดัการความขดัแยง้อยูใ่นระดบันอ้ย  
คือ   1)  ผูบ้ริหารจะไม่เขา้ไปยุง่เก่ียว เพื่อเม่ือเกิดความขดัแยง้   2)  ผูบ้ริหารมองความขดัแยง้เหมือน
เร่ืองอ่ืนทัว่ไป    3) ผูบ้ริหารใชว้ิธีหลีกเล่ียงในส่ิงท่ีท าให้ตนเองไม่สบายใจ  และขอ้ท่ีผูบ้ริหารใช้
วิธีการจดัการความขดัแยง้อยูใ่นระดบัน้อยท่ีสุด  คือ  ผูบ้ริหารหลีกเล่ียงการแสดงความคิดเห็นต่อ
ปัญหาท่ีเกิดข้ึน 

 
   5.4.4.3  วธีิบังคับ 

วิธีการจดัการความขดัแยง้ด้วยวิธีบังคับ  เม่ือพิจารณาตามเกณฑ์โดย
ภาพรวม  อยูใ่นระดบัปานกลาง  เม่ือพิจารณารายขอ้  พบวา่  ผูบ้ริหารใชว้ิธีการจดัการความขดัแยง้
ดว้ยวธีิบงัคบัอยูใ่นระดบัมาก  2 ขอ้  คือ  1)  ผูบ้ริหารใชค้วามรู้ประสบการณ์ของตนเองแกไ้ขปัญหา
ผูบ้ริหาร   2) ผูบ้ริหารมกัท าทุกอย่างเพื่อให้ไดต้ามวตัถุประสงค์เพื่อยุติขอ้ขดัแยง้   ส่วนขอ้ท่ี
ผูบ้ริหารใช้วิธีการจดัการความขดัแยง้ด้วยวิธีบงัคบัอยู่ในระดบัปานกลาง 3 ข้อ  เรียงตามล าดับ
ค่าเฉลี่ยดังนี้   คือ   3)  ผูบ้ริหารจะให้มีการแบ่งผลประโยชน์ท่ีทุกคนยอมรับ   4) ผูบ้ริหารมกั     
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โนม้นา้วให้ผูอ่ื้นมีความรู้สึกเห็นดว้ยกบัตนเอง   5)  เม่ือเกิดความขดัแยง้ผูบ้ริหารมกัใชอ้  านาจของ
ตนเองในการตดัสินปัญหา  

 
5.4.4.4   วธีิไกล่เกลีย่ 
วิธีการจดัการความขดัแยง้ดว้ยวิธีไกล่เกล่ีย    เม่ือพิจารณาตามเกณฑ์โดย

ภาพรวม    พบว่า    ผูบ้ริหารใช้วิธีการจดัการความขดัแยง้ดว้ยวิธีไกล่เกล่ียอยู่ในระดบัมากทุกขอ้  
เรียงตามล าดบัค่าเฉล่ีย  คือ  1)  ผูบ้ริหารพยายามสร้างความเขา้ใจอนัดีต่อผูอ่ื้นเพื่อยุติปัญหา           
2)  ผูบ้ริหารพยายามช้ีให้เห็นกบัความส าคญัของเป้าหมายองค์กร   3)  ผูบ้ริหารพยายามสร้าง
สัมพนัธภาพท่ีดีเพื่อให้ผูข้ดัแยง้กนัเกิดความพอใจ   4)  ผูบ้ริหารพยายามท่ีจะไม่ท าร้ายความรู้สึก
หรือจิตใจของผูอ่ื้น  5)  ผูบ้ริหารมกัใชค้  าพดูท่ีนุ่มนวลในการแกไ้ขความขดัแยง้ 
 

5.4.4.5   วธีิประนีประนอม   
วิธีการจดัการความขดัแยง้ด้วยวิธีประนีประนอม      เม่ือพิจารณาตาม

เกณฑ์โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก   เม่ือพิจารณารายขอ้   พบวา่  ผูบ้ริหารใช้วิธีการจดัการความ
ขดัแยง้ด้วยวิธีประนีประนอมอยู่ในระดบัมากทุกขอ้  เรียงตามล าดบัค่าเฉล่ีย  คือ  1) ผูบ้ริหาร
พยายามแกปั้ญหาโดยให้ยุติธรรมแก่ทุกฝ่าย   2)  ผูบ้ริหารใชค้วามสัมพนัธ์อนัดีในการแกปั้ญหา    
3) ผูบ้ริหารมกัถนอมน ้ าใจผูอ่ื้นเพื่อรักษาสัมพนัธภาพไว ้   4)  ผูบ้ริหารมกัใชท้างสายกลางในการ
แกปั้ญหา   5)  ผูบ้ริหารมกัท าใหทุ้กฝ่ายไดรั้บความพึงพอใจ 

 
5.4.4.6   วธีิปรองดอง  
วิธีการจดัการความขดัแยง้ดว้ยวิธีปรองดอง      เม่ือพิจารณาตามเกณฑ์

โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก  เม่ือพิจารณารายขอ้   พบว่า  ผูบ้ริหารใช้วิธีการจดัการความขดัแยง้
ดว้ยวิธีปรองดองอยูใ่นระดบัมาก  3  ขอ้  เรียงตามล าดบัค่าเฉล่ีย   คือ  1)  ผูบ้ริหารสัมพนัธภาพท่ีดี
ใหย้าวนาน   2)  ผูบ้ริหารเห็นวา่ความรู้สึกของผูอ่ื้นเป็นเร่ืองส าคญั  3)  ผูบ้ริหารพยายามเนน้ในส่ิงท่ี
ทุกคนเห็นพอ้งตอ้งกนัมากกว่าในส่ิงท่ีไม่เห็นพอ้งตอ้งกนัในการเจรจากนั  ส่วนขอ้ท่ีผูบ้ริหารใช้
วธีิการจดัการความขดัแยง้ดว้ยวิธีปรองดองอยูใ่นระดบัปานกลาง 2 ข้อ  เรียงตามล าดับค่าเฉลี่ยดังนี้   
คือ   บางคร้ังความปรารถนาของผูบ้ริหารยอมเสียสละไดเ้พื่อความปรารถนาของผูอ่ื้นเป็นจริง   และ
เพื่อความสุขของผูอ่ื้นผูบ้ริหารยอมใหผู้อ่ื้นรักษาทศันะของ เขาไวถ้า้ส่ิงนั้นท าใหเ้ขามีความสุข 
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5.4.5.7   วธีิร่วมมือ 
 
วิธีการจดัการความขดัแยง้ดว้ยวิธีร่วมมือ      เม่ือพิจารณาตามเกณฑ์โดย

ภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก  เม่ือพิจารณารายขอ้   พบวา่  ผูบ้ริหารใชว้ิธีการจดัการความขดัแยง้ดว้ยวิธี
ร่วมมืออยูใ่นระดบัมากทุกขอ้  เรียงตามล าดบัค่าเฉล่ีย   คือ  1)  ผูบ้ริหารพยายามท่ีจะท างานร่วมกบั
ผูอ่ื้นอยา่งมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ทั้งสองฝ่ายพึงพอใจ    2)  ผูบ้ริหารมกัหารือร่วมกบัผูอ่ื้นโดยตรง
ทุกคร้ังเม่ือเกิดปัญหา  3) ผูบ้ริหารจดัการกบัปัญหาท่ีเกิดข้ึนร่วมกบัผูอ่ื้นเสมอ  4) ผูบ้ริหารมกัจะ
รับรู้ปัญหาร่วมกบัผูอ่ื้นเสมอ   5) ผูบ้ริหารมกัแสดงความคิดเห็นของตนเองให้คนอ่ืนฟังและถาม
ความคิดเห็นของผูอ่ื้นดว้ย 
 

5.4.5   ผลการเปรียบเทียบวิธีการจัดการความขัดแย้งในโรงเรียนเอกชนสอน
ศาสนาอิสลามในจังหวัดปัตตานี  ตามความคิดเห็นของผู้บริหารและผู้จัดการ  จ าแนกตามอายุ  
ต าแหน่ง  วุฒิทางการศึกษา  ประสบการณ์ในต าแหน่งบริหาร  และขนาดของโรงเรียน   
 

5.4.5.1 ผลการเปรียบเทียบวิธีการจดัการความขดัแยง้ของผูบ้ริหาร
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในจงัหวดัปัตตานี   พบวา่   ผูบ้ริหารท่ีมีอายนุอ้ย  ปานกลาง และ
มากมีวิธีการจดัการความขดัแยง้ไม่แตกต่างกนัอย่างไม่มีนยัส าคญัทางสถิติทุกวิธี  ยกเวน้  วิธีไกล
เกล่ียและวธีิประนีประนอมมีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั  .05   
 

5.4.5.2 ผลการเปรียบเทียบวิธีการจดัการกบัความขดัแยง้ของผูบ้ริหาร
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในจงัหวดัปัตตานี  จ  าแหนกตามวุฒิทางการศึกษา     มีวิธีการ
จดัการความขดัแยง้ไมแ่ตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ    

 
5.4.5.3 ผลการเปรียบเทียบวิธีการจดัการความขดัแยง้ของผูบ้ริหาร

โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในจงัหวดัปัตตานี  จ  าแนกตามประสบการณ์ในต าแหน่งบริหาร 
ระหวา่งผูบ้ริหารประสบการณ์นอ้ย ปานกลางและมาก   มีวธีิการจดัการความขดัแยง้ไม่แตกต่างกนั    

 
5.4.5.4 ผลการเปรียบเทียบวิธีการจัดการความขัดแย้งของผู ้บริหาร

โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในจงัหวดัปัตตานี  จ  าแนกตามขนาดของโรงเรียน ระหว่าง
โรงเรียนขนาดเล็ก กลางและขนาดใหญ่   พบว่า   ผูบ้ริหารท่ีมีโรงเรียนขนาดเล็ก   ปานกลาง และ
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ขนาดใหญ่มีวิธีการจดัการกบัความขดัแยง้ไม่แตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัส าคญัทางสถิติทุกวิธี  ยกเวน้  
วธีิปรองดองมีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั  .05   

 
  5.5.5  ผลของการประมวลข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดการความขัดแย้ง
ของผู้บริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอสิลามในจังหวดัปัตตานี  โดยแยกเป็นด้านดังนี ้
    

5.5.5.1  องค์ประกอบด้านบุคคล 
    สาเหตุที่พบมากที่สุด  คือ ความคิดเห็นท่ีแตกต่างกนั  การเอาใจตนเอง 
ขาดความรับผิดชอบ  ยึดทศันคติของส่วนตวัมากกว่างานส่วนรวม  รองลงมา  คือ  ลกัษณะนิสัย 
อุปนิสัยส่วนบุคคล  ซ่ึงมีหลากหลายท่ียึดกบัตนเองเป็นใหญ่  และนอ้ยท่ีสุด  คือ  ขาดจรรยาบรรณ
ในอาชีพ   
    วธีิการจัดการ  คือ  ผูบ้ริหารจะเป็นประธานในท่ีประชุมของงานแต่ละฝ่าย  
พดูคุยเพื่อรับทราบและอธิบายปัญหาและพยายามใหมี้ทศันคติท่ีสอดคลอ้งกนั    โดยการใชว้ิธีการท่ี
ท่านนบีมูฮมัหมดั จดัการแก้ปัญหาทางด้านของพฤติกรรมท่ีเก่ียวกับลกัษณะนิสัย    และให้
แสดงความคิดเห็นพร้อมกบัการศึกษานิสัยใจคอของแต่ละคน พยายามปรับตวัให้เขา้กบับุคคลอ่ืน
และฝึกอบรมเก่ียวกบัจรรยาบรรณวิชาชีพ  จดัอบรมสัมมนาทั้งในเร่ืองวิชาการ    ผูบ้ริหารจะตอ้ง
สร้างใหบุ้คลากรเป็นพี่นอ้งกนั ตอ้งท าความรู้จกัใหดี้กบัตวับุคคล   ตอ้งใหค้วามรัก  ความใกลชิ้ดอยู่
สม ่าเสมอและตอ้งอบรมเก่ียวกบัหลกัการของอิสลามเพื่อใหบุ้คลากรเขา้ใจ 
 
    5.5.5.2  องค์ประกอบด้านปฏิสัมพนัธ์ 
    สาเหตุที่พบมากที่สุด   คือ  ขาดความสามคัคีในหมู่ขณะ   อิจฉาริษยาไม่
รับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้นและการไม่มีส่วนร่วมของทุกคนต่อกิจกรรมต่าง ๆ  รองลงมา   คือ  ขาด
ความสัมพนัธ์หน้าท่ีรับผิดชอบทุกหน่วยงาน  แย่งกนัท างาน   และภาระงานของแต่ละคนไม่เท่า
เทียมกนั   และน้อยท่ีสุด  คือ  มีการยึดติดต่อกลุ่ม พรรคพวกและไม่เขา้ใจในการอยูร่วมกนั และมี
การแสดงท่าทางท่ีไม่สมอารมณ์   บุคลากรในโรงเรียนบางคนมีการแข่งขนั  ไม่รับฟังความคิดเห็น
ของผูอ่ื้น มีการแบ่งพรรคพวก ขาดความสามคัคี     
    วธีิการจัดการ  คือ  การจดักิจกรรมเพื่อสร้างความสามคัคีในองคก์ร  สร้าง
จิตส านึกให้ท างานเพื่ออิสลามไม่ใชเ้พื่อผลประโยชน์เนน้ให้บุคลกรเขา้ใจเป้าหมายขององคก์รเพื่อ
สร้างจิตส านึกในการรักองค์กร  กระจายงานให้แก่บุคลกรอย่างทั่วถึงและให้ความเป็นธรรม 
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ยุติธรรมกบัทุกฝ่าย สร้างขวญัและก าลงัใจ   ผูบ้ริหารตอ้งพยายามพูดคุยกนั  ในส่วนของครูสามญั
นั้น ผูบ้ริหารจะเสริมความรู้ศาสนาเขา้ไป   แมว้า่จะเป็นในท่ีประชุมเพื่อเป็นอยา่งท่ีดี 
 
    5.5.5.3  ด้านสภาพขององค์กร 
    สาเหตุที่พบมากที่สุด  คือ  การบริหารงานขององค์กรไม่เข้มแข็งการ
จดัสรรผลประโยชน์ท่ีไม่ชดัเจน  ไม่มีจุดยืนขององค์กร  ขาดประสิทธิภาพในการบริหารงานของ
ผูบ้ริหารและทรัพยากรมีจ ากดัไม่เพียงพอกบัความตอ้งการ    รองลงมา  คือ  โครงสร้างบริหารงาน  
ยึดนโยบายองค์กรไม่ชัดเจน  ขาดประสิทธิภาพในการบริหารงานของผูบ้ริหารและทรัพยากรมี
จ ากดัไม่เพียงพอกับความตอ้งการ    และน้อยท่ีสุด  คือ  การท างานท่ีมีการแข่งขนัมุ่งเอาชนะ
ระหวา่งบุคคล หรือ ฝ่าย  ขาดความเขา้ใจ เขา้ถึง สามคัคี    

   วธีิการจัดการ  คือ  องคก์รควรจะมีจุดยนืท่ีแน่นอน บุคลากรในองคก์รนั้น
ตอ้งมีจุดยืนเดียวกนั ยึดหลกัความยุติธรรมใช่หลกัธรรมภิบาลในการบริหารงาน  บนัทึกขอ้พก
พร่องเพื่อพิจารณาแกไ้ขต่อไปยิม้แยม้แจ่มใสและพูดให้คนฟังรู้เร่ือง   ผูบ้ริหารพยายามเรียกประชุม
ช้ีแจงเก่ียวกบัสภาพของโรงเรียน   วา่ทางโรงเรียนอยา่งขาดทรัพยากร     จึงไม่สามารถท่ีจะบริหาร
จดัการใหบ้รรลุความตอ้งการได ้   โดยเฉพาะทางโรงเรียนพยายามท าใหดี้ท่ีสุดเท่าท่ีจะท าได ้
  
   5.6.6  ผลของการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการความขัดแย้งของผู้บริหาร
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในจังหวัดปัตตานี  โดยจากการสัมภาษณ์ผู้บริหารโรงเรียน โดย
สาเหตุของ  3  ด้าน  ดังนี ้
 

 สาเหตุของความขัดแย้ง  
  1.  องค์ประกอบด้านบุคคล  พบวา่  ปัญหาความขดัแยง้ท่ีเกิดข้ึนในโรงเรียนเอกชน

ส่วนใหญ่มาจากสาเหตุและปัญหาส่วนบุคคลท่ีท าให้เกิดความขดัแยง้  คือ  ครูบางคนท างานไม่
โปรงใส่ไม่มีการรับรู้ท่ีดีพอ  ความคิดท่ีแตกต่างกนั ทศันคติส่วนบุคคลท่ีไม่เหมือนกนั ลกัษณะนิสัย
ของบางคนท่ีแตกต่างกนั    เลยท าให้เกิดปัญหาหลาย ๆ อย่างตามมา  ส่วนในการจดัการแกปั้ญหา
นั้น  ผูบ้ริหารจะตอ้งสร้างให้บุคลากรเป็นพี่น้องกนั ตอ้งท าความรู้จกัให้ดีกบัตวับุคคล   ตอ้งให้
ความรัก  ความใกลชิ้ดอยูส่ม ่าเสมอและตอ้งอบรมเก่ียวกบัหลกัการของอิสลามเพื่อใหบุ้คลากรเขา้ใจ   
ผูบ้ริหารจะใชว้ธีิการประชุมในการหาจุดท่ีเขา้ใจร่วมกนัได ้ ผูบ้ริหารหาจุดสรุป  เพราะผูบ้ริหารถือ
วา่เป็นแนวทางท่ีดีส าหรับองคก์รในการท่ีจะพฒันาตวัเอง   ผูบ้ริหารตอ้งประสานประโยชน์ดว้ยการ
แลกเปล่ียนความตอ้งการซ่ึงกนัและกนั   ในการรับฟังสาเหตุ  เหตุผลของฝ่ายตรงขา้ม  เพราะฉะนั้น



168 

 

ต่างคนตอ้งให้มีความรู้สึก   รับฟัง  ยอมรับ ให้เกียรติคนอ่ืนดว้ย  ส่วนของผูบ้ริหารก็ตอ้งคล่ีคลาย
โดยเร็ว  เพื่อให้ต่างคนต่างพอใจระหว่างกนั  สามารถท่ีจะสรุปรวมกนัได้   ถ้าหากว่าเป็นปัญหา
ส่วนตวัท่ีไม่มีผลกระทบต่อองค์กรผูบ้ริหารก็ท าไม่รู้ไม่เห็นเพราะเป็นเร่ืองส่วนตวั แต่ถ้าหากว่า
ปัญหากระทบต่อองค์กรผูบ้ริหารจะเชิญทั้งสองฝ่ายมานัง่คุยกนัเพื่อหาทางออก   เป็นการแสวงหา
วิธีการแก้ปัญหาท่ีทุกฝ่าย    เพื่อท่ีจะให้เขา้ใจส่ิงท่ีขดัแยง้กนั และสร้างความปรองดองเพื่อให้มี
ความเห็นสอดคลอ้งกนั  
   

  2.  องค์ประกอบด้านปฏิสัมพันธ์  พบวา่  ปัญหาความขดัแยง้ท่ีเกิดข้ึนในโรงเรียน
เอกชนสอนศาสนาอิสลามในจงัหวดัปัตตานี  ดา้นปฏิสัมพนัธ์ส่วนใหญ่มาจากสาเหตุ   คือ  บุคลากร
ในโรงเรียนบางคนมีการแข่งขนั  ไม่รับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้น มีการแบ่งพรรคพวก ขาดความ
สามคัคี     เกิดจากความเขา้ใจไม่เหมือนกนั  มีการรับรู้ท่ีไม่เหมือนกนั  เช่น  ครูสอนสามญักบัอุซ
ตาสก็ท าให้เกิดความขดัแยง้   การจดัการในการแกปั้ญหาท่ีเกิดข้ึน  ผูบ้ริหารพยายามพูดคุยกนั  ใน
ส่วนของครูนั้น ผูบ้ริหารจะเสริมความรู้ศาสนาเขา้ไป  แมว้า่จะเป็นในท่ีประชุม    เพื่อเป็นแบบอยา่ง  
ส่วนอุซตาสก็เช่นกนั  ผูบ้ริหารตอ้งพูดคุยในท่ีประชุมเสมอว่า  ครูกบัอุซตาสความหมายเด่ียวกนั  
ครูคืออุซตาส  อุซตาสคือครู   และผูบ้ริหารมีการอบรมให้ความเขา้ใจต่อบุคลากร   พยามสร้างให้
บุคลากรทุกคนอยูร่่วมกนั  เพื่อไม่ใหเ้กิดการแบ่งพรรคพวกในโรงเรียน  เช่น ครูศาสนากบัครูสามญั   

   
  3.  ด้านสภาพขององค์กร  พบวา่  ปัญหาความขดัแยง้ท่ีเกิดข้ึนในโรงเรียนเอกชน

สอนศาสนาอิสลามในจงัหวดัปัตตานี  ด้านสภาพขององค์กรส่วนใหญ่มาจากสาเหตุ   คือ  ทาง
โรงเรียนขาดแคลนทรัพยากรท่ีมีอยูอ่ยา่งจ ากดั  จึงตอ้งแข่งขนักนัเพื่อท่ีไดท้รัพยากรท่ีตอ้งการจึงท า
ให้ความขดัแยง้เกิดข้ึน   ผูบ้ริหารพยายามเรียกประชุมช้ีแจงเก่ียวกบัสภาพของโรงเรียน   ว่าทาง
โรงเรียนอย่างขาดทรัพยากร     จึงไม่สามารถท่ีจะบริหารจัดการให้บรรลุความต้องการได ้   
โดยเฉพาะทางโรงเรียนพยายามท าให้ดีท่ีสุดเท่าท่ีจะท าได ้     อีกปัญหาหน่ึงท่ีเกิดข้ึนในโรงเรียน  
เช่น  การขาดแคลนงบประมาณหรือเงินเดือน   ทางผูบ้ริหารมีการประชุมหารือทุกอย่างก่อนท่ีจะ
ด าเนินการและทางโรงเรียนไดใ้ห้เต็มท่ีกบับุคลากรในการท างาน    ท่ีเรียกกนัว่า  โบนัสหรือเงิน
พิเศษประจ าเดือน     และผูบ้ริหารไดเ้นน้ย  ้าอยูเ่สมอวา่ทางโรงเรียนก็ตอ้งดูในความเหมาะสมวา่จะ
ท าอะไรเท่าไร  บางส่ิงบางอย่างเป็นวสัดุท่ีส้ินเปลืองท่ีมีอยู่แลว้ก็แนะน าให้เอาใช้ท่ีมนัมีอยู่แล้ว   
เพื่อท่ีจะประหยดังบประมาณในการบริหารจดัการ      และอีกปัญหาหน่ึง  คือปัญหาขาดแคลน
บุคลากรในโรงเรียน     ซ่ึงเป็นสาเหตุหน่ึงท่ีท าให้เกิดความขดัแยง้ในโรงเรียน   ทางผูบ้ริหารมี
วิธีการแก ้  คือ  ให้คณะครูในแต่ละหมวดวิชาท่ีครูยา้ยไปก็จะระดมความคิดเห็นกนั    ก่อนท่ีจะได้
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ครูคนใหม่เขา้มา  เพิ่มคาบสอนเขา้ไปเพื่อแกปั้ญหาชัว่คราว    ทางผูบ้ริหารก็ไดส้นบัสนุนแต่ตอ้ง
บอกล่วงหนา้วา่จะขอยา้ยไปท างานท่ีอ่ืน   และก่อนท่ีจะปิดเทอมทางโรงเรียนก็ไดเ้ตรียมเอกสารให้
ครูทุกคนกรอกขอ้มูลของแต่ละคนว่าใครจะสอนต่อหรือจะยา้ย    ทางโรงเรียนจะไดเ้ตรียมเอาไว้
เพื่อไม่ใหเ้กิดผลกระทบต่อองคก์ร    
  ปัญหาทุกปัญหาทางสามดา้นนั้นส่วนใหญ่เป็นปัญหาในการท างาน    ซ่ึงเป็นส่ิงท่ี
ไม่สามารถหลีกเล่ียงได้  อาจมีสาเหตุมาจากหลาย ๆ ด้าน ปัญหาท่ีเกิดข้ึนบางคร้ัง ผูบ้ริหารก็
สามารถจดัการไดโ้ดยไม่ยากนกัแต่ถา้ปัญหาใหญ่และรุนแรงยากแก่การแกไ้ข  ผูบ้ริหารจะตอ้งเป็น
ผูช่้วยแกปั้ญหาความขดัแยง้ต่าง ๆ ใหลุ้ลวงไปดว้ยดี  ตามกระบวนการบริหารงานในระบบโรงเรียน 
ผู ้บริหารจะต้องแก้ปัญหา เพื่อการตัดสินใจบริหารงานในรูปของระบบคือ  มองให้เห็น
ความสัมพนัธ์ของภาพกิจขององค์ประกอบต่าง ๆ ซ่ึงผูบ้ริหารโรงเรียนตอ้งมีความรู้  ความเขา้ใจ
เก่ียวกบัความขดัแยง้และสามารถวิเคราะห์พฤติกรรมความขดัแยง้หาสาเหตุ  มีความรู้ในการปฏิบติั 
คือ ตอ้งรู้ว่าอะไรคือปัญหา  วิธีการจดัการตอ้งมีอะไรบา้ง  วิธีการจดัการกบัปัญหาวิธีใดดีท่ีสุดซ่ึง
จะตอ้งวิเคราะห์สถานการณ์ปัญหา  ตอ้งมีการพฒันาทางเลือก ตอ้งประเมินทางเลือก  วางแผนการ
ด าเนินการ และประเมินผล เป็นตน้  
 

5.5  อภิปรายผลการวจัิย 
 

จากการศึกษาวิจยัเก่ียวกบัการจดัการความขดัแยง้ของผูบ้ริหารโรงเรียนเอกชน
สอนศาสนาอิสลามในจงัหวดัปัตตานี  โดยศึกษาสาเหตุของความขดัแยง้ 3 ดา้น  คือ  องคป์ระกอบ
ดา้นบุคคล  องคป์ระกอบดา้นปฏิสัมพนัธ์และดา้นสภาพขององคก์ร  และการจดัการความขดัแยง้  7  
วิธี  คือ วิธีบงัคบั วิธีหลีกเล่ียง วิธีไกล่เกล่ีย วิธีเผชิญหน้า วิธีประนีประนอม วิธีปรองดอง  ผลการ
วเิคราะห์ขอ้มูลและสรุปผลการวจิยั สามารถอภิปรายในประเด็นส าคญัไดด้งัน้ี  

 

  วัตถุประสงค์ข้อที่  1  เพื่อศึกษาสาเหตุความขดัแยง้ท่ีเกิดข้ึนในโรงเรียนเอกชน
สอนศาสนาอิสลามในจงัหวดัปัตตานี   

ผลการวิจยัพบว่า  สาเหตุการเกิดความขดัแยง้ในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา
อิสลามในจงัหวดัปัตตานี   หากพิจารณาตามองคป์ระกอบใหญ่ ๆ พบว่า  องคป์ระกอบดา้นบุคคล
เป็นสาเหตุของความขดัแยง้อนัดบัแรก   รองลงมา   ไดแ้ก่  องคป์ระกอบดา้นปฏิสัมพนัธ์  และดา้น
สภาพขององคก์รเป็นสาเหตุของความขดัแยง้อนัดบัสุดทา้ย   องคป์ระกอบดา้นบุคคลไดแ้ก่ การรับรู้ 
ความคิด ค่านิยม ทศันคติส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนั อนัดบัแรกและบุคลิกลักษณะ (อคัลาก) เช่น 
กิริยามารยาท การพดูจา  การแสดงออก คุณสมบติัและ อุปนิสัย เป็นล าดบัสุดทา้ย   
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  องค์ประกอบด้านบุคคล   หากพิจารณาจากสาเหตุในรายขอ้ย่อย  พบว่า  สาเหตุ
ส าคญัท่ีสุด   ไดแ้ก่   การรับรู้ ความคิด ค่านิยม ทศันคติส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนั   รองลงมาไดแ้ก่   
วธีิการท างานยดึติดกบัทศันะส่วนตวัมากกวา่งานของส่วนร่วม    ความแตกต่างของระดบัการศึกษา   
ลกัษณะนิสัยใจคอและอารมณ์ ใฝ่ต ่า  (นฟัซู)  บุคลิกลกัษณะ (อคัลาก) เช่น กิริยามารยาท  การ  
พูดจา  การแสดงออก คุณสมบติัและ อุปนิสัย  ตามล าดบั   ซ่ึงพบวา่เป็นสาเหตุของความขดัแยง้ใน
ระดบัท่ีเท่ากนั  เม่ือพิจารณาขอ้ยอ่ย  พบวา่   การรับรู้ ความคิด ค่านิยม ทศันคติส่วนบุคคลท่ีแตกต่าง
กนั  เป็นสาเหตุท่ีท าให้เกิดความขดัแยง้มากท่ีสุด  ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะว่าส่ิงแวดลอ้มจึงท าให้คนแต่
ละคนนั้นมีบุคลิกภาพท่ีเป็นตวัของตวัเอง  คือ มีเจตคติ  ความเช่ือ  ค่านิยม  หรือ การรับรู้ของการ
ด าเนินชีวิตท่ีไม่เหมือนกนั  มีความคาดหวงัในอนาคตท่ีแตกต่างกนั  และในองค์กรซ่ึงมีคนเป็น
ปัจจยัท่ีส าคญัท่ีสุดของการด าเนินงานในองค์กรประสบความส าเร็จและมีประสิทธิภาพ  ในการ
คดัเลือกบุคคลเข้าท างานจะมุ่งทดสอบ  ความรู้  ความสามารถด้านวิชาการมากกว่าเลือกสรร
บุคลากรท่ีมีอุปนิสัยใจคอและอารมณ์ตามท่ีหน่วยงานต้องการ   ซ่ึงผลการวิจยัน้ีสอดคล้องกับ
ผลการวิจยัของ   จุฑามาศ  รุจิรตานนท์   (2547 : บทคดัย่อ)  ท่ีพบว่าสาเหตุของความขดัแยง้ใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  ช่วงชั้น   สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาสุพรรณบุรี  อยู่ในระดบัปาน
กลางทุกดา้น  เรียงตามล าดบั  คือ  องคป์ระกอบดา้นบุคคล  องคป์ระกอบดา้นปฏิสัมพนัธ์  และดา้น
สภาพขององค์กร       และสอดคลอ้งกบัค ากล่าวของ   ศกัด์ิไทย   สุรกิจบวร  (2545 : 272)  ได้
กล่าวถึงสาเหตุของความขดัแยง้มีหลายประการ   คือ  สาเหตุของความขดัแยง้ว่าสาเหตุเกิดจาก
บุคคล หรือกลุ่มคน ซ่ึงแบ่งออกเป็น  4  ส่วนใหญ่ๆ คือ ภูมิหลงั แบบฉบบั การรับรู้และความรู้สึก
ของแต่ละคน  เพราะการรับรู้ท่ีไม่เหมือนกนัของบุคคลเป็นผลท าให้เกิดความขดัแยง้การรับรู้ซ่ึง
ส่งผลต่อการขดัแยง้   สมคิด   บางโม  (2545 : 263) ไดก้ล่าววา่สาเหตุของความขดัแยง้มกัเกิดจาก
ความคิดเห็นและผลโยชน์ท่ีไม่เหมือนกนั  อาจเกิดจาก  ขอ้มูล  (Fact)  การได้รับขอ้มูลท่ีไม่
เหมือนกนัหรือมาจากแหล่งขอ้มูลต่างกนั   ค่านิยมและความเช่ือ  (Value)  การมีค่านิยมและความ
เช่ือแตกต่างกนัเพราะถูกหล่อหลอมมาต่างกนั ไดแ้ก่ ประเพณี ศาสนา สถาบนัท่ีส าเร็จการศึกษา  ซ่ึง
ค ากล่าวของ  Muhammad said Thanthawi. (1997 : 8- 11) ไดก้ล่าววา่มีหลายสาเหตุท่ีเป็นตน้เหตุ
ของความขดัแยง้ของส่วนบุคคลโดยหลกัๆ  คือ  การยึดติดกบัทศันะจากความคิดเห็นของคนคน
หน่ึง ความอิจฉาของคนอ่ืนๆ เก่ียวกับส่ิงท่ีอลัลอฮฺได้ประทานให้ และเพื่อให้ได้ผลประโยชน์
ส่วนตวัตามท่ีปรารถนา    และสอดคล้องกบังานวิจยัเร่ืองความคิดเห็นของผูบ้ริหาร  จิตต์อร่าม        
ศิรินิกร  (2540 : 119)  พบว่า  องค์ประกอบส่วนบุคคล  เป็นสาเหตุของความขดัแยง้มากกว่า
ปฏิสัมพนัธ์ในการท างานและสภาพของสถานศึกษา 
 



171 

 

องคป์ระกอบดา้นปฏิสัมพนัธ์เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้   พบวา่   การแข่งขนั ชิงดี ชิง
เด่น ไม่รับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้นและการประสานงานท่ีไม่มีประสิทธิภาพเป็นสาเหตุของความ
ขดัแยง้ล าดับแรกและการอิจฉาริษยา  กลั่นแกล้งกัน  ขาดความสามัคคีเป็นล าดับสุดท้าย  ซ่ึง
ผลการวิจยัน้ีสอดคล้องกบัค ากล่าวของ   สมคิด  บางโม  (2545  : 262)  กล่าวว่า  เร่ืองท่ีขดัแยง้
ภายในองคก์าร  โดยยดึคู่กรณีเป็นหลกัอาจแบ่งความขดัแยง้ได ้3 ประเภท ดงัท่ีน้ีคือ    ความขดัแยง้
ภายในตวับุคคล   ความขดัแยง้ระหว่างตวับุคคล   เกิดจากความคิดเห็นไม่เหมือนกนั  และความ
ขดัแยง้ระหวา่งกลุ่ม  ไดแ้ก่  ความขดัแยง้ระหวา่งเเผนก  ระหว่างทีมงานหรือความขดัแยง้ระหวา่ง
หน่วยงานยอ่ย   ซ่ึงเกิดจากวิธีการท างานหรือเป้าหมายในการท างานต่างกนั  ดงัน้ี  ความขดัแยง้ใน
เรืองการปฏิบติังาน     เกิดข้ึนเพราะความตอ้งการเป็นอิสระในการปฏิบติังานของบุคคล   หรือ
หน่วยงานยอ่ย  บางคนอาจท างานเร็ว บางคนท างานชา้    Al muktary, Aqy Ibn Muhamad. (1993 : 
18-21)  ไดก้ล่าวถึงสาเหตุของความขดัแยง้ว่า   ไดเ้กิดจากสาเหตุ  คือ มีความรู้ไม่ถึงการ  มีการลืม
ทางดา้นความรู้ มีความแน่นอนของหลกัฐานแต่ไม่ไดม้าใชก้นั  มีความแน่นอนของหลกัฐานแต่เอา
มาใชเ้ฉพาะท่ีตอ้งการ ยดึถือส่ิงใดส่ิงหน่ึงโดยไม่ยอมมีการเปล่ียนแปลงหรือไม่ยอมรับความคิดเห็น
ของผูอ่ื้น เลยท าใหมี้การแข่งขนั ชิงดี ชิงเด่นและไม่รับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้น 
  ดา้นสภาพขององคก์ร เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ ความขาดแคลนในทรัพยากร
ท่ีใชใ้นการบริหารเป็นสาเหตุของความขดัแยง้ล าดบัแรก และการท างานท่ีมีการแข่งขนัมุ่งเอาชนะ
ระหว่างบุคคลหรือฝ่ายเป็นล าดบัสุดทา้ยซ่ึงสอดคลอ้งกบั   เสริมศกัด์ิ   วิศาลาภรณ์ (2534 : 71)   ท่ี
กล่าวว่าความขดัแยง้ในวงการศึกษาเกิดจาก ทรัพยากรในการศึกษามีไม่เพียงพอกบัความตอ้งการ
ของบุคคลในสถานศึกษา  หรือองคก์รท่ีเก่ียวขอ้งกบัการศึกษา  ทรัพยากรในท่ีน้ีอาจเป็นส่ิงท่ีเห็นได้
และส่ิงท่ีเห็นไม่ได ้เช่น คน เงิน วสัดุอุปกรณ์ ต าแหน่ง สถานภาพ หรือช่ือเสียง เกียรติยศ รังสรรค ์   
แระเสริฐศรี  (2548 : 298)  ไดก้ล่าวว่า  สาเหตุของความขดัแยง้เป็นกระบวนการแกปั้ญหาความ
ขดัแยง้ซ่ึงเร่ิมจากการท าความเขา้ใจถึงสถานการณ์ของความขดัแยง้ อาจจะเกิดข้ึนในระดบัสายการ
บงัคบับญัชา  โดยทัว่ไปจะเกิดข้ึนกบัความเห็นท่ีไม่ตรงกนัของผูบ้งัคบับญัชา และผูใ้ตบ้งัคบับญัชา
ในดา้นทรัพยากร เป้าหมาย หรือผลลพัธ์ของการปฏิบติังาน  เป็นตน้ 

ซ่ึงความขดัแยง้ดงักล่าวสอดคลอ้งกบัอายะฮฺหน่ึงท่ีพระองคอ์ลัลอฮฺ  ไดต้รัสไว้
ในอลักุรอานวา่  
 

﴿                     ﴾ : (111)هود 
 

 ความวา่ “ และหากพวกเจา้ของเจา้ทรงประสงคแ์น่นอน  พระองคจ์ะทรงท าใหป้วง
มนุษยเ์ป็นประชาชาติเดียวกนั  แต่พวกเขาก็ยงัคงแตกแยกกนั ” (ฮูด : 118) 
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จากความหมายของอายะฮฺดงักล่างนั้น  หมายถึง  พระองค์อลัลอฮฺ จะ
ทรงท าให้ปวงมนุษยท์ั้งหมดเป็นมุอฺมิน  อยู่ในแนวทางของอิสลาม   แต่พระองค์ไม่ทรงท า
เช่นนั้นเพราะดว้ยฮิกมะฮฺของพระองค์  คือ มนุษยน์ั้นยงัคงแตกแยกออกเป็นศาสนาต่าง ๆ 
และลทัธิมากมาย   เช่น  ยะฮูดี  นัศรอนี  และมะญูซี  เป็นตน้  เวน้แต่บุคคลท่ีอลัลอฮฺ
ทรงฮิดายะฮฺใหด้ว้ยความโปรดปรานของพระองค ์  คือผูท่ี้ยึดมัน่อยูใ่นสัจธรรม โดยสรุปแลว้
ความหมายของความแตกแยกนั้นหมายถึง   การแตกแยกด้านศาสนา  จริยธรรมและการ
กระท าหรือพฤติกรรม 

 

                    ( 11اآلية : يونس) 
 

ความวา่ “ และมนุษยน์ั้นมิใช่อ่ืนใด    นอกจากเป็นประชาชาติเดียวกนั   แลว้พวก
เขาก็แตกแยกกนั”  (ยนุูส : 19) 
 

จากอายะฮฺอลักุรอานท่ีกล่าวมาขา้งตน้สามารถสรุปไดว้า่  สาเหตุท่ีเกิดความขดัแยง้
มีอยู ่ 2  ประการใหญ่ ๆ คือ  ความรู้เท่าไม่ถึงการ และห่างไกลจากความจริง  

ดงันั้นความขดัแยง้เป็นปรากฏการณ์ตามธรรมชาติ  เป็นของปกติท่ีเกิดข้ึนในสังคม   
ความขดัแยง้เป็นส่ิงท่ีไม่มีใครปรารถนา   แต่เป็นส่ิงท่ีหลีกเล่ียงไม่ได ้  ตราบใดท่ีมนุษยย์งัมีชีวิตอยู่
และอยู่ร่วมกนักบัคนอ่ืนในสังคม   แต่ละวนัเราจะพบกบัความขดัแยง้หลาย ๆ อย่างตั้งแต่ความ
ขดัแยง้ในตวัเราเอง   ความขดัแยง้ภายในบุคคล   ระหวา่งบุคคล   ระหวา่งกลุ่ม   ความขดัแยง้ภายใน
องค์กรและระหว่างองค์กร  อย่างไรก็ตามความขดัแยง้เป็นส่ิงท่ีไม่อาจหลีกเล่ียงได ้ ขอ้เท็จจริง
ดงักล่าวน้ีไม่จ  าเป็นตอ้งไดรั้บการกล่าวย  ้าเตือน  เน่ืองจากความขดัแยง้เป็นส่ิงท่ีมีประโยชน์ 

 
  วัตถุประสงค์ข้อที่  2  เพื่อศึกษาระดับการจัดการความขัดแย้งของผู ้บริหาร
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในจงัหวดัปัตตานี   
  ผลการวิจัยการเลือกใช้วิธีจัดการความขัดแยง้  ซ่ึงมี 7 วิธี  คือ  วิธีบังคับ วิธี
หลีกเล่ียง วิธีไกล่เกล่ีย วิธีเผชิญหน้า วิธีประนีประนอม วิธีปรองดองและวิธีร่วมมือ มีประเด็น
ส าคญัท่ีควรน ามาอภิปรายผล ดงัน้ี 

  การจดัการความขดัแยง้ในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในจงัหวดัปัตตานี  
พบว่า    ผูบ้ริหารมีวิธีการจดัการความขดัแยง้โดยใช้แบบประนีประนอมและแบบไกล่เกล่ียเป็น
อนัดบัแรก รองลงมา  ไดแ้ก่  วิธีร่วมมือ  วิธีปรองดอง  วิธีเผชิญหน้า  วิธีบงัคบั  และวิธีหลีกเล่ียง
เป็นอนัดบัสุดทา้ย    ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของจุฑามาศ  รุจิรตานนท์   (2547 : บทคดัย่อ) ใช้
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วิธีการจดัการกบัความขดัแยง้ของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  ช่วงชั้นท่ี 1-2  สังกดัส านกังาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาสุพรรณบุรี  เลือกใช้วิธีการจัดการกับความขัดแย้งอยู่ในระดับมาก  เรียง
ตามล าดบั คือ วิธีประนีประนอม วิธีไกล่เกล่ีย ตามล าดบั    เสริมศกัด์ิ วิศาลาภรณ์ (2534:104-105) 
ไดเ้สนอวธีิจดัการความขดัแยง้ ตามแนวคิดของ  โทมสัและคิลแมนน์  (Thomas, Kenneth.) ไวว้า่ 
เป็นการจดัการกบัความขดัแยง้ท่ีตั้งอยู่บน   2  มิติ คือ มิติแห่งการยืดประโยชน์ส่วนตน หมายถึง 
การยนืยนัรักษาผลประโยชน์ใหเ้ป็นไปตามความตอ้งการและความพอใจของตน กบัมิติแห่งการยึด
ประโยชน์ของผูอ่ื้น หมายถึง มิติแห่งการร่วมมือร่วมใจพยายามให้เป็นไปตามความตอ้งการและ
พอใจของผูอ่ื้น ทั้งสองมิติน้ีไดก้  าหนดเป็นแนวคิดในการเลือกใชว้ิธีจกัการความขดัแยง้ไว ้  7   วิธี  
ซ่ึงไดแ้ก่  วิธีบงัคบั วิธีหลีกเล่ียง วิธีไกล่เกล่ีย วิธีเผชิญหนา้ วิธีประนีประนอม วิธีปรองดองและวิธี
ร่วมมือ 
  ผลการวิจยัท่ีเป็นเช่นน้ี  การท่ีผูบ้ริหารใช้วิธีประนีประนอมมากท่ีสุด  อาจเป็น
เพราะการประนีประนอมเป็นวธีิการท่ีผูบ้ริหารพยายามเดินสายกลางในการด าเนินงาน  เปิดใจกวา้ง
ยินดีรับฟังขอ้เสนอแนะของทุกฝ่ายยอมเป็นทั้งผูใ้ห้และผูรั้บ  ยอมเสียสละส่วนนอ้ยเพื่อประโยชน์
ของส่วนรวม  ตอ้งการท าให้ทั้งสองฝ่ายไดรั้บความพึงพอใจ  ไม่ตอ้งการเห็นผูแ้พ ้ ผูช้นะ  หรือผูดี้
ใจ  ผูเ้สียใจ  ส าหรับวธีิการจดัการกบัความขดัแยง้ท่ีผูบ้ริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามใน
จงัหวดัปัตตานี  เลือกใชใ้นอนัดบัรองลงมา  คือ วิธีไกล่เกล่ีย  เป็นวิธีท่ีผูบ้ริหารตอ้งการย  ้าให้คู่กรณี
ค านึงถึงความส าคญัขององค์กร ผูบ้ริหารส่วนหน่ึงใช้วิธีน้ีอาจเป็นเพราะจะสามารถช่วยแกไ้ขขอ้
ขดัแยง้ในระยะเร่ิมแรกไดดี้ช่วยลดความรุนแรงของปัญหา อยา่งนอ้ยท่ีสุด  คู่กรณีก็พยายามเขา้ใจอีก
ฝ่ายหน่ึงเป็นการยุติปัญหาท่ียืดเยื้อ   เพื่อให้เกิดผลดีต่อตนเองและองค์กร  และถา้หากวิธีการน้ีไม่
ส ามารถจะยุ ติ ปัญหาห รือลด ระดับความขัดแย้ง ได้ สอดคล้องกับคว าม คิด เ ห็นของ                          
พรนพ      พุกกะพนัธ์  (2542 : 297 - 301)  ไดใ้ห้ขอ้แนะน าในการจดัการกบัความขดัแยง้  โดยให้
ผูบ้ริหารวางตวัเป็นผูไ้กล่เกล่ีย   วิเคราะห์ถึงสาเหตุสภาพของปัญหาแล้วร่วมกันหาทางออกท่ี
เหมาะสมระหว่างผูน้ ากบัผูใ้ตบ้งัคบับญัชา   ส่วนวิธีท่ีผูบ้ริหารเลือกใช้น้อยท่ีสุดคือวิธีหลีกเล่ียง  
เป็นวิธีท่ีผูบ้ริหารไม่ยอมรับว่ามีปัญหาและเห็นว่าความขัดแยง้เป็นเร่ืองเล็กน้อย  ผูบ้ริหารจะ
พยายามหลีกเล่ียง  เพิกเฉย  ไม่เขา้ไปเก่ียวขอ้งไม่มีการโตแ้ยง้  ไม่ยอมรับรู้ปัญหาต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึน
แสดงให้เห็นว่าผูบ้ริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในจงัหวดัปัตตานี  เขา้ใจสภาพความ
ขดัแยง้  เพราะในการด าเนินงานของโรงเรียนเอกชน  ซ่ึงเป็นหน่วยงานท่ีมีคนมาท างานร่วมกนัเป็น
จ านวนมาก  โอกาสท่ีจะเกิดความขดัแยง้ยอ่มมีมาก 
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ส่วนการจดัการความขดัแยง้ของผูบ้ริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามใน
จงัหวดัปัตตานี ท่ีใชม้ากเป็นล าดบัท่ีสาม คือวิธีร่วมมือ ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะผูบ้ริหารเห็นวา่จะเป็น
ผลดีกบัสถานศึกษาเพราะเป็นวิธีการท่ีทุกคนจะไดรั้บประโยชน์ในการไดมี้ส่วนร่วมในการแสดง
ความคิดเห็นและเป็นวิธีการท่ีจะพยายามหาผลลพัธ์ท่ีทุกฝ่ายยอมรับ  เป็นวิธีท่ีทั้งสองฝ่ายต่างก็ไดมี้
ส่วนร่วมในการแก้ไขหรือหาทางออกท่ีเหมาะสมเพื่อให้โรงเ รียนเกิดการพัฒนา  ดัง ท่ี                     
สุเทพ พงศศ์รีวฒัน์ (2544 : 226) ไดก้ล่าวถึง การร่วมมือ เป็นวิธีการท่ีบุคคลมุ่งท่ีเป้าหมายตนเอง
และให้ความร่วมมือต่อการแกปั้ญหาโดยทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งกบัความขดัแยง้ต่างพยายามตอบสนอง
ความตอ้งการของทุกฝ่ายให้ไดม้ากท่ีสุด การผอ่นปรนเป็นวิธีท่ีให้ทุกฝ่ายแกปั้ญหาดว้ยการมองหา
จุดต่างมากกว่าการเปล่ียนประเด็นหลกัท่ีเป็นเป้าหมายของแต่ละฝ่าย ซ่ึงไดแ้ก่  การหาขอ้ยุติท่ีทุก
ฝ่ายเป็นผูช้นะ สามารถบรรลุเป้าหมายของตนและทั้งเป็นท่ียอมรับเชิงเหตุผลของทั้งสองฝ่าย  
  อยา่งไรก็ตาม  วธีิการจดัการความขดัแยง้ควรใชใ้ห้เหมาะสมกบัสถานการณ์  และ
ผลท่ีเกิดตามมาจะได้ดีเพียงไรก็ข้ึนอยู่กบัการวิเคราะห์ประเด็นปัญหาของความขดัแยง้  และการ
เลือกใช้วิธีการจดัการความขดัแยง้ไดเ้หมาะสม  รวมทั้งผูบ้ริหารจะตอ้งมีทกัษะความสามารถใน
ดา้นต่าง ๆ เช่น ในการวิเคราะห์ปัญหา  การคิด  การกระจายความเป็นธรรม  การใชอ้ านาจ  การใช้
ภาวะผูน้ า  และความสามารถในการเผชิญกบัปัญหา  เป็นตน้  ดงันั้นวิธีการจดัการความขดัแยง้ท่ี
ผูบ้ริหารควรใชอ้ยูใ่นระดบัมาก  ควรจะเป็นวิธีการประนีประนอม วิธีการไกลเกล่ีย วิธีการร่วมมือ 
วธีิการปรองดอง  ส่วนวิธีการเผชิญหนา้ วิธีการบงัคบั และวิธีการหลีกเล่ียงอยูใ่นระดบันอ้ย  เพราะ
เป็นวธีิท่ีท าใหย้ติุความขดัแยง้ลงชัว่คราวเท่านั้น ซ่ึงปัญหาท่ีตามมาอาจเกิดข้ึนใหม่ 
 

    วัตถุประสงค์ข้อที่  3  เพื่อเปรียบเทียบการจัดการความขัดแย้งของผู ้บริหาร
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในจงัหวดัปัตตานี  จ  าแหนกตามอายุ ต าแหน่ง วุฒิทางการศึกษา 
ประสบการณ์ในต าแหน่งบริหาร และขนาดของโรงเรียน   
   3.1 เปรียบเทียบค่าเฉล่ียของวิธีการจดัการความขดัแยง้ของผูบ้ริหาร
จ าแนกตามอายุ  พบว่า  ผูบ้ริหารท่ีมีอายุแตกต่างกนัมีวิธีการจดัการความขดัแยง้ไม่แตกต่างกัน 
ยกเวน้วธีิประนีประนอมและวธีิไกลเกล่ียแตกต่างกนั    น่าจะเป็นเพราะอายุมีความสัมพนัธ์โดยตรง
กบัพฒันาการและวุฒิภาวะ ประสบการณ์ โดยเม่ือมีอายุมากข้ึน ระดบัวุฒิภาวะ ประสบการณ์ จะ
มากข้ึน 

 อาจเป็นเพราะสภาพของคนในสังคมมุสลิมเป็นคนอ่อนน้อมถ่อมตน ถ้อยทีถ้อยอาศยั มี
ความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่และมีความเห็นอกเห็นใจผูอ่ื้น ไม่ตอ้งการเห็นผูแ้พ ้ผูช้นะ ไม่ชอบวิธีการท่ี
รุนแรงในการแกปั้ญหา ประกอบกบัโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในจงัหวดัปัตตานีส่วนใหญ่
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เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก การปฏิบติังานในโรงเรียนตอ้งพึ่งพาอาศยักนัและคอยช่วยเหลือกนัและกนั

ในการท างาน   ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ Follett (อา้งใน เอกชยัก่ีสุขพนัธ์, 2538:167) ท่ีกล่าว
วา่การประนีประนอมเป็นวิธีการท่ีนิยมใชม้ากท่ีสุด และSimmel (อา้งใน เสริมศกัด์ิ วิศาลาภรณ์, 
2540 : 134) กล่าววา่การประนีประนอมเป็นวิธีท่ีทั้งสองฝ่ายจะตอ้งตกลงท่ีจะแบ่งเหตุความขดัแยง้ 
ไม่มีฝ่ายใดชนะทั้งหมดหรือแพท้ั้ งหมดอีกทั้ง  วรนารถ แสงมณี (2544 : 22) กล่าวถึงการ
ประนีประนอมคือการใชว้ธีิเจรจาต่อรองเปล่ียนความยนิยอม ถอ้ยทีถอ้ยอาศยั คู่กรณีแต่ละฝ่ายต่างก็
ไดป้ระโยชน์และตอ้งยอมเสียสละประโยชน์บา้งมิใช่ฝ่ายหน่ึงได้หรือเสียแต่อย่างเดียว ตลอดจน 
Thomas (อา้งในเสริมศกัด์ิ วิศาลาภรณ์, 2540 : 105) ไดใ้ห้ความหมายของการประนีประนอมวา่
เป็นจุดยืนระหว่างกลางของมิติการเอาใจตนเองและมิติการเอาใจผูอ่ื้น เป็นแบบของการเจรจา
ต่อรองท่ีมุ่งจะให้ทั้งสองฝ่ายมีความพอใจบา้ง เป็นลกัษณะท่ีหากจะไดบ้า้งก็ควรจะยอมเสียบา้ง 
หรือในลกัษณะท่ีมาพบกนัคร่ึงทาง จากเหตุผลดงักล่าวขา้งตน้เป็นเหตุให้ผูบ้ริหารโรงเรียนเอกชน
สอนศาสนาอิสลามในจังหวัดปัตตานี ส่วนใหญ่เลือกใช้การจัดการความขัดแย้งแบบการ
ประนีประนอม   ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของ อุษามาศ ระยา้แก้ว  (2538 : 98-101) พบว่า
ผูบ้ริหารโรงเรียนผูใ้หญ่สายสามญั ในเขตกรุงเทพมหานครเลือกใช้วิธีแก้ไขความขดัแยง้แบบ
ประนีประนอมเป็นอนัดบัหน่ึง และยงัสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ   นอกจากน้ียงัสอดคลอ้งกบั
ผลงานวิจยัของ จิตตอ์ร่าม  ศิรินิกร (2540 : 120-126) ท่ีพบวา่ผูบ้ริหารส านกังานศึกษาธิการจงัหวดั 
เขตการศึกษา 11 เลือกใช้วิธีจดัการความขดัแยง้แบบการประนีประนอมเป็นอนัดับหน่ึง และ
สอดคล้องกบัผลการศึกษาของ  วรศกัด์ิ สมฤทธ์ิ(2541, หน้า 59) พบว่าผูบ้ริหารโรงเรียนขยาย
โอกาสทางการศึกษา สังกดัส านกังานการประถมศึกษาอ าเภอฝาง จงัหวดัเชียงใหม่ แสดงพฤติกรรม
ประนีประนอมในสถานการณ์ความขดัแยง้มากกว่าพฤติกรรมด้านอ่ืนๆ รวมทั้งสอดคล้องกับ
ผลงานวิจยัของ ช่วงชัย ดรหมัน่ (2547 : 40) พบว่าผูบ้ริหารในส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ขอนแก่นเขต 4 เลือกใช้วิธีการจดัการความขดัแยง้แบบการประนีประนอมเป็นล าดับแรก และ
สอดคลอ้งกบัผลงานวจิยัของ รนชัญา   แซ่เลา้ (2548 : 52) พบวา่ผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานใน
เขตพื้นท่ีการศึกษาเชียงใหม่เขต 1 ส่วนใหญ่ใช้การจดัการความขดัแยง้แบบการประนีประนอม 
สาเหตุมาจากอายท่ีุต่างกนัมีความสุขุมรอบคอบ และความสามารถในการควบคุมอารมณ์ท่ีแตกต่าง
กนัจึงเป็นผลท าใหว้ธีิการจดัการความขดัแยง้ท่ีแตกต่างกนั  

3.2 เปรียบเทียบค่าเฉล่ียของวิธีการจดัการความขดัแยง้ของผูบ้ริหาร
จ าแนกตามวฒิุทางการศึกษา   พบวา่  ผูบ้ริหารท่ีมีวุฒิการศึกษาแตกต่างกนัมีวิธีจดัการความขดัแยง้
ไม่แตกต่างกนัแต่อยา่งใด  แสดงวา่ตวัแปรน้ีไม่มีความส าคญัท่ีท าให้ผูบ้ริหารเลือกใชว้ิธีท่ีแตกต่าง
กนั     ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของ ศุวดี ตาปนานนท์ (2542 : 59)   ซ่ึงพบวา่  วุฒิทางการศึกษา



176 

 

ไม่มีความสัมพนัธ์กบัการเลือกวธีิแกไ้ขความขดัแยง้ ตลอดจนสอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของ   ณรงค ์  
กงัน้อย (2545 : 71-72)  ท่ีพบว่าเม่ือเปรียบเทียบยุทธวิธีการจดัการความขดัแยง้ของผูบ้ริหาร
โรงเรียนสังกดัส านกังานการประถมศึกษาจงัหวดัสุพรรณบุรี ท่ีมีเพศ ประสบการณ์ในการด ารง
ต าแหน่งผูบ้ริหารโรงเรียน และวุฒิทางการบริหารการศึกษาหรือการบริหารโรงเรียนท่ีแตกต่างกนั 
พบวา่ใชย้ทุธวธีิการจดัการความขดัแยง้ไม่แตกต่างกนั  ผูว้ิจยัเห็นวา่ สาเหตุท่ีมีวุฒิการศึกษาต่างกนั
แลว้มีวิธีการจดัการกบัความขดัแยง้ไม่แตกต่างกนัน่าจะเป็นสาเหตุท่ีมาจากการท่ีผูบ้ริหารไดศึ้กษา
แนวคิดทฤษฏีในการจดัการกบัความขดัแยง้ ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะผูบ้ริหารสถานศึกษาส่วนใหญ่นั้น
อยูใ่นสภาพแวดลอ้มและบริบทท่ีไม่แตกต่างกนั จึงมีพฤติกรรมการจดัการความขดัแยง้ไม่แตกต่าง
กนั   

3.3   เปรียบเทียบค่าเฉล่ียของวธีิการจดัการความความขดัแยง้ของผูบ้ริหาร
จ าแนกตามประสบการณ์ในต าแหน่งบริหารงานต่างกันเลือกใช้วิธีการจดัการความขดัแยง้ไม่
แตกต่างกนั     ซ่ึงสอดคลอ้งกบั สุรางค ์ โล่สัมฤธ์ิชยั (2536 :   บทคดัยอ่)  ไดศึ้กษาสาเหตุของความ
ขดัแยง้ของผูบ้ริหารโรงเรียนมธัยมศึกษา  สังกดักรมสามญัศึกษาในกรุงเทพมหานคร   พบวา่วิธีการ
จกัการกบัความขดัแยง้ไม่มีความสัมพนัธ์กบัประสบการณ์ในต าแหน่งบริหารท่ีแตกต่างกนั และ
สอดคล้องกบังานวิจยัของ  กรรณิการ์  วงศ์สวสัด์ิชาติ  (2540)  พบว่าระดบัพฤติกรรมการแก้ไข
ความขดัแยง้ทุกวิธีไม่มีความสัมพนัธ์กบัประสบการณ์ของผูบ้ริหารศูนยก์ารศึกษานอกโรงเรียน
จงัหวดั ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะว่า  ผูบ้ริหารโรงเรียนได้รับการอบรมการเป็นผูบ้ริหารมาจากสถาบนั
เดียวกนั   ต่างก็ไดเ้รียนรู้วธีิการบริหารมาคลา้ยคลึงกนั  และในปัจจุบนัน้ีเขา้สู่ยคุปฏิรูปการศึกษา จึง
มีการประชุมสัมมนาผูบ้ริหารบ่อยคร้ัง    ท าให้ผูบ้ริหารไดพ้บปะพูดคุยแลกเปล่ียนความคิดเห็นซ่ึง
กนัและกนั    

ดงันั้นผูว้ิจยัเห็นว่าเม่ือผูบ้ริหารโรงเรียนในโรงเรียนหน่ึงเกิดปัญหาข้ึน  
ผูบ้ริหารโรงเรียนอ่ืนก็จะช่วยกนัแกปั้ญหาให้  หรือช่วยให้ค  าแนะน าต่าง ๆ จึงน่าจะเป็นสาเหตุหน่ึง
ท่ีท าให้ผูบ้ริหารมีวิธีแกปั้ญหาความขดัแยง้ในแบบต่าง ๆ ท่ีไม่ต่างกนั  ดงันั้นประสบการณ์จึงไม่มี
ความสัมพนัธ์กับวิธีการแก้ไขความขดัแยง้    ทั้ งน้ีอาจเป็นเพราะผูบ้ริหารต่างก็ได้รับการอบรม  
สัมมนา  ให้มีความรู้ความสามารถและทกัษะในการบริหารงานมาเป็นอย่างดี  ก่อนท่ีจะมาด ารง
ต าแหน่งผูบ้ริหาร     

3.4 เปรียบเทียบค่าเฉล่ียของวธีิการจดัการกบัความขดัแยง้ของผูบ้ริหารจ าแนกตาม
ขนาดของโรงเรียน   พบวา่   ผูบ้ริหารท่ีมีขนาดของโรงเรียนแตกต่างกนัมีวิธีการจดัการความขดัแยง้
ทุกวิธีไม่แตกต่างกนัอย่างไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ  ยกเวน้วิธีปรองดองแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั .05  โดยโรงเรียนขนาดใหญ่มีการจดัการความขดัแยง้ดว้ยวิธีปรองดองมากกว่า
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โรงเรียนขนาดเล็ก    ส่วนโรงเรียนขนาดเล็กกบัโรงเรียนขนาดกลางและโรงเรียนขนาดกลางกบั
โรงเรียนขนาดใหญ่ใช้ในการจดัการความขดัแยง้ดว้ยวิธีปรองดองแตกต่างกนัอย่างไม่มีนยัส าคญั
ทางสถิติ   ซ่ึงสอดคลอ้งกบัท่ี  ศิริวรรณ   เสรีรัตน์  (2541 : 233 )  กล่าววา่ขนาดขององค์กร  และ
ความช านาญมีอิทธิพลต่อการกระตุน้ใหเ้กิดความขดัแยง้  องคก์ารท่ีมีขนาดใหญ่ข้ึน   และมีกิจกรรม
ท่ีตอ้งอาศยัความช านาญมากข้ึนเท่าใดก็ยอ่มท าใหเ้กิดความขดัแยง้มากข้ึนเท่านั้น     

ผูว้ิจยัเห็นว่า  วตัถุประสงคส์ าคญัของการแกปั้ญหาความขดัแยง้  คือ  เปิดโอกาส
ให้ทุก ๆ ฝ่ายมาท างานร่วมกัน  เพื่อให้เกิดข้อสรุปอันเป็นท่ีต้องการร่วมกันทั้งสองฝ่ายมีการ
ตอบสนองอยา่งเหมาะสม   โดยการค านึงถึงความส าคญัของความตอ้งการของตน  ในขณะเดียวกนั
ก็ค  านึงถึงความตอ้งกันของอีกฝ่ายหน่ึงด้วยเช่นเดียวกัน ดงันั้นขนาดของโรงเรียนไม่ว่าจะเป็น
โรงเรียนขนาดเล็ก ขนาดกลาง หรือโรงเรียนขนาดใหญ่   ผูบ้ริหารมีวิธีการแกปั้ญหาความขดัแยง้ไม่
แตกต่าง        
 

  วัตถุประสงค์ข้อที่  4  ขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัการจดัการความขดัแยง้ของผูบ้ริหาร
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในจงัหวดัปัตตานี  จากการศึกษาสาเหตุและวิธีการจดัการความ
ขดัแยง้ของผูบ้ริหาร  มีขอ้คน้พบท่ีน่าสนใจดงัน้ี    
 
  4.1  สาเหตุและการจดัการกบัความขดัแยง้ 
  สาเหตุท่ีเกิดความขดัแยง้ในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในจงัหวดัปัตตานี   
เม่ือพิจารณาถึงตวับุคคล  หรือสาเหตุท่ีท าให้เกิดความขดัแยง้   จากการศึกษาปัญหาต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึน   
ซ่ึงมีสาเหตุมาจากด้านพฤติกรรม ลกัษณะนิสัย ปฏิสัมพนัธ์ในการท างาน และความคิดเห็นส่วน
บุคคล และระหวา่งบุคคล   

ดว้ยสาเหตุขององคป์ระกอบดา้นบุคคล  พบวา่  สาเหตุของความขดัแยง้มากท่ีสุด   
คือ  ความคิดเห็นท่ีแตกต่างกนั  การเอาใจตนเอง ขาดความรับผิดชอบ  ยึดทศันคติของส่วนตวั
มากกวา่งานส่วนรวม    รองลงมา  คือ  ลกัษณะนิสัย อุปนิสัยส่วนบุคคล  ซ่ึงมีหลากหลายท่ียึดกบั
ตนเองเป็นใหญ่  และนอ้ยท่ีสุด  คือ  ขาดจรรยาบรรณในอาชีพ    วิธีการด าเนินการของหน่วยงาน
ขาดการแคลนในทรัพยากรท่ีใชใ้นการบริหาร  การบริหารงานของผูบ้ริหารและทรัพยากรทีมีจ ากดั
ไม่เพียงพอกบัความตอ้งการ  ซ่ึงสอดคลอ้งกบั   อบัดุลเราะฮม์าน   สาและ (2555)  กล่าววา่ “ปัญหา
ท่ีเกิดความขดัแยง้ดา้นส่วนบุคคลนั้นเกิดจากการท่ีมีทศันคติท่ีแตกต่างกนั  เช่น  ปัญหากบังานและ
ปัญหากบัส่วนตวัของบุคลากร  ซ่ึงอาจจะอธิบายไดว้่า บุคลากรบางคน  มีแนวโน้มท่ีจะใชอ้  านาจ  
ยึดมัน่ในความเช่ือของตนเอง ” สอดคลอ้งกบั อิบรอฮีม  หะ   และ  มิตร  เจะหลง  (2555)  กล่าววา่ 
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“ซ่ึงความขดัแยง้ส่วนใหญ่ท่ีพบ  คือ  ความขดัแยง้ภายในตวับุคคล เช่น บุคลิกภาพ การเอาใจตนเอง 
ความไม่เขา้ใจ  และขาดความรับผดิชอบ  ครูมีหนา้ท่ีตอ้งรับผดิชอบงานท่ีไดรั้บมอบหมายแต่ปัญหา
ท่ีเกิดข้ึน    ซ่ึงครูบางคนละเลยต่อหน้าท่ี ท างานไม่โปรงใส่ เช่น การเซ็นช่ือแต่เจา้ตวัไม่อยู่หรือมี
การเซ็นช่ือเจา้ตวัอยู่แต่ไม่ไดเ้ขา้ไปสอนทั้ง ๆ ท่ีมีคาบสอนอยู่ ” ซ่ึงสอดคลอ้งกบั  Alwani, Taha 
Jabir. (1991 : 152)  ได้ให้ความคิดเห็นของคนแต่ละคนอาจจะมาจากความพึงพอใจของปัจเจก
บุคคลซ่ึงอาจจะไม่สอดคลอ้งกบัความคิดเห็นของคนอ่ืน   ความคิดเห็นท่ีสนบัสนุนส่ิงท่ีเห็นความ
แตกแยกยอ่มมาจากความพึงพอใจของแต่ละคน และมนัจะไดรั้บแรงสนบัสนุนจากผูค้นท่ีถูกความ
ชัว่รายครอบง ่า สาเหตุท่ีมาจากภายในท่ีท าใหผู้ค้นเกิดความขดัแยง้ก็คือ ความตอ้งการแห่งตน    

สาเหตุขององค์ประกอบด้านปฏิสัมพนัธ์ พบว่า  ขาดความสามคัคีในหมู่ขณะ 
อิจฉาริษยาไม่รับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้นและการไม่มีส่วนร่วมของทุกคนต่อกิจกรรมต่าง ๆ  
รองลงมา   คือ  ขาดความสัมพนัธ์หนา้ท่ีรับผดิชอบทุกหน่วยงาน  แยง่กนัท างาน   และภาระงานของ
แต่ละคนไม่เท่าเทียมกนั   และนอ้ยท่ีสุด  คือ  มีการยึดติดต่อกลุ่ม พรรคพวกและไม่เขา้ใจในการอยู่
รวมกนั และมีการแสดงท่าทางท่ีไม่สงอารมณ์   สอดคลอ้งกบั อบัดุรเราะฮ์มาน  สาและ  (2555) 
กล่าววา่  “มีการแบ่งพรรคพวกและความเขา้ใจ ความคิดเห็นท่ีไม่เหมือนกนั ผลประโยชน์ท่ีขดักนั
การแข่งแยง่ชิงดีกนัความไม่เขา้ใจกนัและขาดการด าเนินงานในหน่วยงานขาดการประสานงานท่ีดี” 
สอดคลอ้งกบั อิบรอฮีม  หะ (2555) กล่าววา่  “มีการยึดติดต่อพรรคพวกและมีการแข่งขนัระหวา่ง
กลุ่มหรือฝ่าย”ดงัค าพูดสนบัสนุนของ มิตร  เจะหลง (2555) กล่าววา่ “บุคลากรมีความคิดเห็นท่ีไม่
สอดคล้องกัน  มีเป้าหมายและวิธีการท่ีแตกต่างกัน  ท าให้เกิดการแข่งขันกัน” สอดคล้องกับ         
อบัดุลเลาะ  อซัซอมาดีย ์ (2555) กล่าววา่ “เกิดจากความคิดเห็นท่ีไม่เหมือนกนั  บทบาทต่างกนั เช่น  
เกิดจากความขดัแยง้ระหวา่งทีมงานหรือความขดัแยง้ระหว่างหน่วยงาน  ซ่ึงเกิดจากวิธีการท างาน
หรือเป้าหมายในการท างานต่างกนั” สอดคล้องกบั  อบัดุลฮามิด  จะปะกียา (2555) กล่าวว่า  
“บุคลากรไม่ยอมรับความคิดเห็นของผูอ่ื้น”   

 และในด้านสภาพขององค์กร พบว่า สาเหตุความขัดแย้งมากท่ีสุด  คือ การ
บริหารงานขององค์กรไม่เข้มแข็งการจดัสรรผลประโยชน์ท่ีไม่ชัดเจน  ไม่มีจุดยืนขององค์กร  
รองลงมา  คือ  โครงสร้างบริหารงาน  ยึดนโยบายองค์กรไม่ชัดเจน  ขาดประสิทธิภาพในการ
บริหารงานของผูบ้ริหารและทรัพยากรมีจ ากัดไม่เพียงพอกับความต้องการ    รองลงมา   คือ 
โครงสร้างบริหารงาน  ยดึนโยบายองคก์รไม่ชดัเจน    และนอ้ยท่ีสุด  คือ   การท างานท่ีมีการแข่งขนั
มุ่งเอาชนะระหวา่งบุคคล หรือ ฝ่าย  ขาดความเขา้ใจ เขา้ถึง สามคัคี    สอดคลอ้งกบั นายอบัดุลเลาะ  
อซัซอมาดีย ์ (2555) กล่าวว่า  “ในโรงเรียนเอกชนปัญหาท่ีเก่ียวขอ้งกบัสภาพของโรงเรียน คือ  
ความขดัแยง้ในเร่ืองการใช้ทรัพยากรซ่ึงมกัเกิดข้ึนบ่อย ๆ ในโรงเรียนเพราะต้องใช้ทรัพยากร
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ร่วมกนั”  สอดคลอ้งกบั นายอบัดุลฮามิด  จะปะกียา  (2555)  กล่าววา่  “ปัญหาทางโรงเรียนท่ีไดพ้บ
เจอ  คือ ปัญหาการขาดแคลนบุคลากรและงบประมาณในการบริหารจดัการ  เช่น  เงิน วสัดุ อุปกรณ์
การใชใ้นการจดักิจกรรมต่าง ๆ  ซ่ึงลว้นแต่เป็นส่ิงท่ีทางโรงเรียนตอ้งจดัสรรให้    เพราะในการใช้
งบประมาณท่ีมีอยู่อยา่งจ ากดั”  สอดคลอ้งกบั   นายมิตร  เจะหลง  (2555)  กล่าววา่  “ทางโรงเรียน
เกิดความขดัแยง้จากการขาดความพร้อม จากทรัพยากรทางการศึกษาในดา้นงบประมาณไม่เพียงพอ
กบัความตอ้งการของบุคคลท่ีจะใหบุ้คลากรมีความพึงพอใจ ปัญหาท่ีเกิดข้ึนเน่ืองจากการแบ่งบนัไม่
เป็นไปตามความตอ้งการ  งบประมาณมีน้อย ไม่เพียงพอกบัความตอ้งการ หรือ  คน เงิน วสัดุและ
สถานท่ีบริเวณ”  เช่นเด่ียวกบันายอบัดุรเราะฮม์าน  สาและ  (2555)  ท่ีไดก้ล่าววา่  “ส่วนปัญหาใน
ด้านของโรงเรียน ก็ส่วนใหญ่เกิดข้ึนจากการขาดแคลนเคร่ืองไมเ้คร่ืองมือในการบริหารจดัการ  
อาจจะมีความไม่พอใจบา้ง  ”  เช่นเด่ียวกบันายอิบรอฮีม  หะ  (2555)  ไดก้ล่าวว่า  “ปัญหาเก่ียวกบั
โรงเรียน ท่ีเคยประสบปัญหาก็คือ  การขาดแคลนบุคลากร  ในการยา้ยไปสอนท่ีอ่ืน  เลยท าให้เกิด
ปัญหาตามมาในบา้งช่วง”  นอกจากน้ียงัสอดคลอ้งของรังสรรค์     เสริฐศรี  (2548 : 298)  กล่าวว่า 
สาเหตุของความขดัแยง้เป็นกระบวนการแก้ปัญหาความขดัแยง้ซ่ึงเร่ิมจากการท าความเขา้ใจถึง
สถานการณ์ของความขดัแยง้   ซ่ึงมีการเกิดข้ึนหลายรูปแบบ   จะเกิดข้ึนระหวา่งบุคคลหรือกลุ่มใน
ระดบัสายการบงัคบับญัชาเดียวกนั  โดยจะเก่ียวขอ้งกบัความเขา้กนัไม่ไดข้องเป้าหมายการขาด
แคลนทรัพยากร และปัจจยัระหวา่งบุคคล  ความขดัแยง้ดา้นบทบาท  (Role Conflicts)  เป็นความ
ขดัแยง้ในการท างานปกติ ซ่ึงเกิดจากการส่ือสารท่ีไม่ชัดเจน  เก่ียวกบัเป้าหมายการท างานท่ีมาก
เกินไป การก าหนดลกัษณะงานท่ีนอ้ยเกินไป และความไม่สามารถเขา้กนัได ้ระหวา่งความคาดหวงั
จากแหล่งท่ีแตกต่าง  ความสัมพนัธ์ของเส้นทางการไหลของงาน  (Workflow  Interdependencies)  
คือ ตน้ก าเนิดของความขดัแยง้การโตเ้ถียงและความไม่เห็นดว้ย อาจจะเกิดข้ึนกบับุคคลและกลุ่มท่ี
ตอ้งการความร่วมมือ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายท่ีทา้ทาย ซ่ึงหากงานมีลกัษณะท่ีตอ้งพึ่งพาอาศยักนัสูง
จะท าใหเ้กิดความขดัแยง้ไดง่้าย   ความขดัแยง้ท่ีเกิดข้ึนจากความไม่ชดัเจนในอ านาจหนา้ท่ี (Domain  
Ambiguities)  ซ่ึงหากบุคคลหรือกลุ่มอยู่ในสถานการณ์ท่ีก ากวม คือสถานการณ์ท่ีไม่รู้ว่าตนเองมี
หน้าท่ีอะไร  และอยู่ในความรับผิดชอบของใคร  ความขดัแยง้ก็อาจเกิดข้ึนไดง่้าย  เน่ืองจากมีการ
ท างานกา้วก่ายหนา้ท่ีกนั   การขาดแคลนทรัพยากร (Resource  Scarcity)  จะท าให้องคก์ารตกอยูใ่น
สถานการณ์การแข่งขนัท่ีเสียเปรียบ  เม่ือทรัพยากรมีการขาดแคลน  ความสัมพนัธ์ในการท างานก็จะ
ท าใหเ้กิดปัญหาดว้ย   

ในการจดัการกบัความขดัแยง้ท่ีเกิดข้ึนในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามนั้น  
ซ่ึงข้ึนอยูก่บัสภาพของแต่ละปัญหานั้น ๆ ท่ีเกิดข้ึนและความจ าเป็นท่ีจะตอ้งจดัการโดยวิธีการต่าง ๆ 
โดยข้ึนอยูก่บัความรู้  ความเขา้ใจ  ความสามารถ และประสบการณ์ในการบริหารของผูบ้ริหารแต่
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ละคน  หรือข้ึนอยูก่บัสภาพแวดลอ้ม  ขนาดของโรงเรียน  จ  านวนบุคลากร  สถานการณ์  ซ่ึงวิธีการ
จดัการความขดัแยง้ในดา้นส่วนบุคคลของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในจงัหวดัปัตตานี   
ผลการวิจยั  พบว่า  ผูบ้ริหารนิยมน ามาใช้ในการจดัการกบัความขดัแยง้ท่ีเกิดข้ึนจากปัญหาต่าง ๆ 
โดยใช้วิธีการจดัการหลายวิธีผสมผสานกนัไป   เพราะเม่ือมีความขดัแยง้เกิดข้ึนในสถานศึกษา  
ผูบ้ริหารพยายามแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึนดว้ยการรอมชอม  หาวิธีการท่ียอมรับไดท้ั้งสองฝ่ายเม่ือความ
คิดเห็นไม่ตรงกนั  ท าใหก้ารไม่ไดเ้สียเปรียบของทุกฝ่ายเป็นไปดว้ยความยุติธรรม  ซ่ึงสอดคลอ้งกบั
นายอบัดุลฮามิด  จะปะกียา  (2555)  กล่าวว่า  “เรามีวิธีการหาจุดท่ีเขา้ใจร่วมกนัได้   หาจุดสรุป  
เพราะเราถือวา่เป็นแนวทางท่ีดีส าหรับองคก์รเพื่อพฒันาตนเอง  เราตอ้งสร้างให้กบัทีมงาน  ตอ้งให้
เกียรติซ่ึงกนัและกนัการรับฟังสาเหตุและเหตุผลของฝ่ายตรงขา้งขา้ม เพราะฉะนั้นต่างคนตอ้งให้มี
ความรู้สึกว่ารับฟัง  ให้เกียรติคนอ่ืนดว้ยอินซาอลัลอฮฺความขดัแยง้ก็จะเป็นการพฒันาต่อองค์กร”   
สอดคลอ้งกบั  นายอบัดุรเราะฮม์าน  สาและ (2555) ไดเ้สนอวิธีการไวว้า่ “ถา้ปัญหาส่วนตวัเก่ียวกบั
เพื่อนร่วมงาน  ก็ต้องใช้เวลาในการแก้ปัญหาควรใช้เวลาให้คุ ้นเคย  แต่ถ้าเป็นปัญหากับงาน 
ผูบ้ริหารควรใชว้ิธีการประชุมหารือและพยายามให้แสดงความคิดเห็นในท่ีประชุมทนัท่ีแลว้ก็สรุป
ในท่ีประชุม  ถึงแมอ้าจจะไม่เห็นดว้ยกบัเหตุผลของส่วนใหญ่ เราก็ตอ้งยอมรับและตอ้งตามกบัคน
ส่วนใหญ่เพราะงาน  เพื่อให้ทั้ งสองฝ่ายต่างก็ยอมรับได้เป็นบางส่วน  คือ  พูดถึงปัญหาอย่าง
ตรงไปตรงมามากกว่าจะหลีกเล่ียงปัญหา  เพื่อเป็นการแสวงหาจุดยืนท่ีเป็นกลาง  อย่างรวดเร็ว
นั้นเอง ” สอดคล้องกับ อิบรอฮีม  หะ  (2555)  กล่าวว่า “ผูบ้ริหารต้องเรียกปรึกษาหารืออยู่
ตลอดเวลา  อาจจะเรียกเป็นส่วนตวั  เรียกหน่ึงถึงสามคร้ัง แรก ๆ ในการด าเนินการทางโรงเรียนได้
มอบให้หัวหน้าฝ่ายวิชาการเรียกมาด าเนินการ แต่ถา้ยงัไม่ไดผ้ลก็เร่ืองดงักล่าวฝ่ายวิชาการก็มอบ
ให้กบัผูบ้ริหารด าเนินการต่อไป แต่ในท่ีประชุมใหญ่นั้นผูบ้ริหารไดช้ี้แจงในภาพรวมอยู่แลว้  โดย
ผูบ้ริหารย  ้าอยูเ่สมอวา่เราตอ้งรับผิดชอบต่อหนา้ท่ีทางโรงเรียนก็ไดใ้ห้ทุกอยา่งอยูแ่ลว้ ส่วนในดา้น
ความคิด ถ้าหากว่าความคิดท่ีดี ๆ ท่ียอมรับได้ทางโรงเรียนก็สนับสนุน  ในเร่ืองเก่ียวกับกริยา
มารยาทหรือในการแสดงออกนั้น  ดงัท่ีอบัดุรเราะฮม์าน  สาและ (2555) กล่าววา่  “ผูบ้ริหารจะตอ้ง
เรียกช้ีแจงตอ้งพูดคุยเก่ียวกบัมารยาทในการแต่งกายให้เหมาะสมกบัครู ให้ครูเขา้ใจ   เพราะครูบาง
คนการแต่งกายไม่เหมาะสมกบัการเป็นครู  ครูตอ้งเป็นแบบอยา่งท่ีดีส าหรับนกัเรียน เพราะฉะนั้น
ผูบ้ริหารต้องบอกให้กับบุคลากรตอนท่ีจะมาท างานแรกๆ ว่า  ครูต้องเป็นแบบอย่างท่ีดีให้กับ
นักเรียน  ครูไม่ใช่มาสอนหนังสือแต่ครูต้องมาสอนนักเรียน สอนให้แต่ละคนเป็นนักเรียนท่ี
สมบูรณ์ ”  
  วธีิการจดัการกบัความขดัแยง้ในดา้นปฏิสัมพนัธ์   จากค าพูดของนาย  อบัดุลฮามิด  
จะปะกียา  (2555)  ได้เสนอวิธีการไวว้่า  “ถ้าปัญหาความขดัแยง้ระหว่างกลุ่มต่อกลุ่ม  ตอ้งมี
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ผูบ้ริหารมาเก่ียวขอ้งเพื่อหาทางออกให้กบักลุ่ม  บางทีเราจะน าปัญหาความขดัแยง้เขา้ท่ีประชุมของ
ระดับผูบ้ริหาร  แล้วเราก็ใช้บทบาทในทางศาสนามาใช้  ตอ้งกลับไปสู่อายะฮฺอลักุรอาน  อย่าง
ท่ีอลัลอฮฺ  ไดต้รัสวา่  

﴿ ...                                

          ﴾ : (91)النساء 

ความวา่ “ ...แต่ถา้พวกเจา้ขดัแยง้กนัในส่ิงใด  ก็จงน าส่ิงนั้นกลบัไปยงัอลัลอฮฺ และ   
รอซูล  หากพวกเจา้ศรัทธาต่ออลัลอฮฺและวนัปรโลก  นัน่แหละเป็นส่ิงท่ีดียิ่ง  
และเป็นการกลบัไป  ท่ีสวยงามยิง่ ”  (อนั-นิสาอฺ :59) 

มีการอบรม ช้ีแจง สั่งสอน เพื่อใหค้ลีคลายไปในเส้นทางท่ีดีข้ึน  ถา้หากวา่มีการแบ่งพรรคหรือพวก 
เช่น ครูสาสนาและครูสามัญ  ท่ีน้ีไม่ได้แบ่งว่าครูศาสนาหรือครูสามัญ  เพราะในการปฏิบัติ
เหมือนกนัหมด  เช่น ในเร่ืองการแต่งกาย แทบเราดูไม่ออกเลยวา่ไหนครูศาสนาและไหนครูสามญั  
ผูบ้ริหารตอ้งสร้างให้ความเขา้ใจในเร่ืองความเป็นอยู ่เพื่อท่ีสามารถเขา้ใจสังคมในโรงเรียนได ้ เรา
อยูใ่นโรงเรียน อยูแ่บบญาติพี่นอ้งกนั  ตรงน้ีผูบ้ริหารตอ้งสร้างให้เขา้ใจพร้อมกบัการปฏิบติัให้เป็น
จริง เป็นตน้”  สอดคลอ้งกบั  อบัดุลเลาะ  อซัซอมาดีย ์(2555) กล่าววา่ “ในกรณีการท างานขาดความ
สามคัคี  เราก็จะเรียกมาแกไ้ขโดยเร็ว  เพราะถือวา่เป็นปัญหาใหญ่ ถา้ปล่อยละเลย จะท าให้เกิดความ
แตกแยก  เพราะการแตกแยกในอิสลามเป็นส่ิงตอ้งห้าม  ผูบ้ริหารตอ้งบอกให้ทราบว่า ปัญหาเป็น
อยา่งไร ถา้ในเร่ืองการแบ่งพรรคพวก  ผูบ้ริหารตอ้งอบรมของแต่ละเดือนให้ความเขา้ใจต่อบุคลากร 
เพราะเรานึกว่า  สวรรค์ นรก นั้นเป็นของทั้งสองฝ่าย  ในท่ีประชุมก็ร่วมกนัตลอด แต่ในแนวทาง
ปฏิบติันั้นก็ข้ึนอยู่กบัตวัของแต่ละคน ”  สอดคลอ้งกบั มิตร  เจะหลง  (2555)  กล่าวว่า  “ซ่ึงการ
จดัการความขดัแยง้สามารถกระท าได้โดยให้กลุ่มท่ีขดัแยง้มาประชุมร่วมกนั  ให้ค  าปรึกษาหารือ
ระหว่างกนั  ในการประชุมกลุ่มจะตอ้งแสดงความคิดเห็นปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหา”  
สอดคลอ้งกบั  อบัดุรเราะห์มาน  สาและ  (2555)  กล่าวว่า  “ถา้ปัญหาเก่ียวกบัการแบ่งพรรคพวก  
ผูบ้ริหารพยายามท่ีจะสลายทนัท่ี  ถา้ปัญหาเกิดจากความเขา้ใจไม่ตรงกนั  มีการรับรู้ท่ีไม่เหมือนกนั 
ผูบ้ริหารพยายามพูดคุยแลว้ก็เสริมศาสนาเขา้ไป  เราพยายามพูดคุยในท่ีประชุมเสมอว่า  ทุกคนมา
ท างานท่ีน้ี  ตอ้งตั้งเจตนาเพื่ออลัลอฮฺถ่ึงแมจ้ะสอนอะไรก็ตาม เพราะผูท่ี้ตรวจสอบคือ อลัลอฮฺ   ผม
เป็นหนา้ท่ีเป็นผูบ้ริหารก็แค่กระบวนการบริหารและการดูแลเท่านั้น ไม่ใช่เป็นเจา้นายอะไรนะ  ใน
การแบ่งงานก็เช่นกันพยายามให้มีการส่วนร่วมเพราะความรับผิดชอบเท่ากัน”  สอดคล้องกับ      
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นายอิบรอฮีม  หะ  (2555)  กล่าวว่า  “ปัญหาความขดัแยง้ในการท างานท่ีมีความคิดท่ีไม่ตรงกัน   
และมีการแบ่งพรรคพวก  เราก็ไดแ้ต่งตั้งหัวหน้าฝ่ายวิชาการ  ให้กบับุคคลท่ีมีความรู้ดา้นศาสนา
ควบคู่กบัสามญั  เพื่อใหท้ั้งสองฝ่ายยอมรับไดอ้ยา่งนอ้ยตอ้งแต่งตั้งท่ีจบปริญญาตรีดา้นศาสนาและมี
ความสามารถเขา้ใจในดา้นสามญั  ผูบ้ริหารตอ้งใหค้วามเขา้ใจวา่  ถึงแมจ้ะสอนอะไรมนัก็คือศาสนา
ทั้งนั้น ทั้งครูศาสนาและครูสามญัตอ้งเป็นแบบอย่างท่ีดีให้กบันักเรียน  โดยเฉพาะผูบ้ริหารตอ้ง
เนน้หนกัในเร่ือง วสิัยทศัน์เพื่อท่ีจะใหถึ้งเป้าหมายท่ีไดว้างไว”้  

การจดัการกบัความขดัแยง้ของผูบ้ริหารในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามใน
จงัหวดัปัตตานี ในดา้นสภาพขององคก์ร    จากค าพูดของนายอบัดุรเราะฮม์าน  สาและ (2555) ได้
เสนอวิธีการไวว้่า “ปัญหากบัการขาดแคลนอุปกรณ์เคร่ืองมือ  สถานท่ีต่าง ๆ นั้น  เราก็มีการเรียก
ประชุมช้ีแจงเก่ียวกบัสภาพของโรงเรียนว่า  โรงเรียนของเราเป็นอยา่งน้ีนะ  เราพยายามท าให้หมด
ความสามารถของเรา  เราอยา่ไปตามคนอ่ืน  แต่เราตอ้งท าให้ดีทีสุด  อยา่งนอ้ยเขาจะไดรู้้วา่อะไรคือ
เป้าหมายท่ีมีอยูจ่ากโรงเรียนของเรา” สอดคลอ้งกบั นายอิบรอฮีม  หะ (2555)  กล่าววา่ “ผูบ้ริหาร
ตอ้งเน้นหนักเร่ืองเก่ียวกบัวิสัยทศัน์  และมีการประชุมหารือทุกอย่างก่อนท่ีจะด าเนินการในเร่ือง
ต่างๆ”  สอดคลอ้งกบั  นายอบัดุลเลาะ  อซัซอมาดีย ์ (2555)  “ให้อ านาจเต็มท่ีกบัฝ่ายแต่ละฝ่าย และ
กระจายอ านาจอยา่งชดัเจนเพื่อให้จดัการกบัส่ิงท่ีเกิดข้ึน” สอดคลอ้งกบั นายอบัดุลฮามิด  จะปะกียา  
(2555) ท่ีไดก้ล่าวไวว้า่ “ปัญหาการขาดแคลนต่าง ๆ เช่น งบประมาณ   เราก็ตอ้งดูในความเหมาะสม
วา่จะท าอะไรเท่าไร  บางส่ิงบางอยา่งเป็นวสัดุท่ีส้ินเปลือง  ท่ีเรามีอยูแ่ลว้เราก็แนะน าเอาใชท่ี้มนัมีอยู่
แลว้  เพื่อท่ีจะประหยดังบประมาณในตรงน้ี  แต่ถา้ปัญหาการขาดแคลนบุคลากร  เราก็มีวิธีการแก ้
คือ อยา่งนอ้ยครูในหมวดท่ีออกไปนั้น ก็จะระดมก าลงักนัก่อนท่ีจะไดค้รูใหม่เขา้มา  เพิ่มคาบเขา้ไป
เพื่อแกปั้ญหาชั่วคราว ”  สอดคลอ้งกบันางฮซันะห์  ปัตนกูล  (2555)  กล่าวว่า  “ในการแกปั้ญหา
สภาพของโรงเรียนนั้น  เช่น เงินเดือน  งบประมาณในการจดักิจกรรม  และการออกของบุคลากร
นั้น   เราก็ไดช้ี้แจงประชุมให้กบับุคลากรก่อนท่ีจะเขา้มาสอนท่ีน้ีว่า งบประมาณของเรามียงัจ ากดั 
การจดักิจกรรมก็เช่นกนัตอ้งใชใ้ห้ถูกตอ้งตามงบประมาณท่ีไดต้ั้งเอาไวแ้ต่ถา้มากกว่าท่ีไดว้างไวก้็
แลว้แต่ผูท่ี้จดัโครงการจะหามาจากท่ีใด  ในการออกของบุคลากรนั้น บุคลากรตอ้งบอกล่วงหนา้  ถา้
จะออกแบบกะทนัหันให้หาคนมาสอนแทน  ถา้หาคนสอนไม่ไดเ้ราก็มีการปรับเล็ก ๆ นอ้ย ๆ  ใน
ทุก ๆ ปี ก็มีการกรอกก่อนท่ีจะปิดเทอมใหค้รูทุกคนกรอกวา่ ใครจะสอนต่อหรือสมคัรจะไปสมคัรท่ี
อ่ืน ”  สอดคลอ้งกบันายมิตร  เจะหลง  (2555)  กล่าวว่า “เรามีการท างานร่วมกนัไดป้รึกษาหารือ 
ประชุมวา่  เราตอ้งประหยดัในการใชจ่้ายงบประมาณ”    
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5.6 ข้อเสนอแนะ 
 

5.6.1 ข้อเสนอแนะส าหรับการน าไปใช้จากการวจัิย 
 

จากผลการวิจยัคร้ังน้ี  ผูว้ิจยัมีขอ้เสนอแนะท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อการจกัการกบั
ความขดัแยง้ของผูบ้ริหารในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในจงัหวดัปัตตานีหรือหน่วยงาน
อ่ืน ๆ ดงัต่อไปน้ี 

1. สาเหตุของความขดัแยง้ท่ีเกิดข้ึนในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามใน
จงัหวดัปัตตานี  ท่ีเกิดจากองคป์ระกอบดา้นบุคคล  3  อนัดบัแรกไดแ้ก่  การรับรู้ ความคิด ค่านิยม 
ทศันคติส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนั  วิธีการท างานยึดติดกบัทศันะส่วนตวัมากกว่างานของส่วนร่วม   
และความแตกต่างของระดบัการศึกษา  ตามล าดบั   

และสาเหตุท่ีเกิดจากด้านปฏิสัมพนัธ์ในการท างาน  3  อนัดบัแรก  ไดแ้ก่  การ
แข่งขนั ชิงดี ชิงเด่น ไม่รับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้น  การติดต่อส่ือสารท่ีขาดประสิทธิภาพ  และมี
การยดึติด ต่อกลุ่ม หรือต่อพรรคพวก  (ตะอศัศุบ)  ผูบ้ริหารสามารถท่ีจะป้องกนัความขดัแยง้เหล่าน้ี
ได้โดยการจดักิจกรรมท่ีหล่อหลอมองค์ประกอบด้านบุคคลของบุคลากรในโรงเรียน  ให้เป็น
อนัหน่ึงอนัเดียวกัน  ตลอดจนเพิ่มปฏิสัมพนัธ์ในการท างานด้านบวกแก่บุคลากร  เช่น   การจดั
กิจกรรมฝึกอบรมเก่ียวกบัการสร้างและพฒันาทิมงานมนุษยส์ัมพนัธ์ในการท างาน   การส่ือสารท่ีมี
ประสิทธิภาพ  หรือการจดักิจกรรมท่ีส่งเสริมใหมี้การท างานร่วมกนัเป็นทีม  เพื่อให้บุคลากรลดการ
ให้ความส าคญักบัความแตกต่างระหวา่งบุคลากรลงและเพิ่มการยอมรับผูอ่ื้นให้มากข้ึน  ท าให้เกิด
ปฏิสัมพนัธ์ท่ีดีในการท างาน   ซ่ึงจะเป็นการป้องกนัและลดความรุนแรงเม่ือเกิดปัญหาความขดัแยง้
ข้ึน   ท าใหส้ามารถคุมความขดัแยง้ใหอ้ยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อองคก์าร     

2. ส าหรับผลการศึกษาท่ีแสดงสาเหตุของความขดัแยง้ในโรงเรียนเอกชนสอน
ศาสนาอิสลามในจงัหวดัปัตตานี   ในดา้นสภาพขององคก์รท่ีส าคญั  3  อนัดบัแรก ไดแ้ก่  ความขาด
แคลนในทรัพยากรท่ีใช้ในการบริหาร   ยึดกฎเกณฑ์มากเกินไป ท าให้ท างานไม่คล่องตวั   และ
โครงสร้างการบริหารไม่ชดัเจนนั้น  ผูบ้ริหารโรงเรียนเอกชน  สามารถลดความรุนแรงของสาเหตุท่ี
ก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ข้ึนในโรงเรียนไดโ้ดยการแกปั้ญหาท่ีสาเหตุ  กล่าวคือ  ผูบ้ริหารควรปรับปรุง
โครงสร้างทางการบริหาร  ก าหนดบทบาทหนา้ท่ีและความรับผิดชอบของบุคลากรให้ชดัเจน  โดย
ใชเ้ทคนิคทางการบริหารทรัพยากรมนุษย ์  เช่น   การวเิคราะห์งาน   การจดัท าค าอธิบายลกัษณะงาน  
การประเมินค่างาน   ตลอดจนการมอบหมายงานท่ีมีประสิทธิภาพ   ซ่ึงจะท าให้บุคลากรเขา้ใจ
บทบาทหนา้ท่ีและความรับผดิชอบของตนเอง   ไม่กา้วก่ายการท างานซ่ึงกนัและกนั 
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ในส่วนของผูบ้ริหารสามารถลดปัญหาความขดัแยง้จากสาเหตุน้ีได้   โดยการ
ปรองดองด้วยระบบคุณธรรมมากกว่าระบบอุปถัมภ์    และการน าระบบการประเมินผลการ
ปฏิบติังานท่ีมีประสิทธิภาพ  ตลอดจนการพิจารณาความดีความชอบของบุคลากรดว้ยความยุติธรรม  
ยึดผลการปฏิบติังานเป็นท่ีตั้ ง    จะท าให้บุคลากรในโรงเรียนตระหนักถึงความส าคญัของการ
ปฏิบติังานและมุ่งเน้นการบรรลุสู่เป้าหมายและวตัถุประสงค์ขององค์การเป็นส าคญั   เป็นการ
ประสานเป้าหมายขององคก์ารเขา้กบัเป้าหมายส่วนบุคคลไดเ้ป็นอยา่งดี   ส่วนสาเหตุท่ีเกิดจากการ
จดัสรรทรัพยากรท่ีมีอยู่จ  ากดันั้น     ผูบ้ริหารควรพิจารณาทบทวนการจดัสรรทรัพยากรทางการ
บริหารใหม่   เพื่อจดัสรรให้บุคลากรท่ีรับผิดชอบงานไดรั้บทรัพยากรท่ีจ าเป็นอยา่งเพียงพอ    หาก
ไม่สามารถจดัสรรทรัพยากรไดอ้ย่างทัว่ถึง  และเพียงพอกบัความตอ้งการของบุคลากร  ผูบ้ริหาร
ควรมีค าอธิบายท่ีชดัเจนถึงเหตุและผลในการจดัสรรทรัพยากรดงักล่าว   การน าเอาการวา่งแผนงาน
ร่วมกนัอยา่งเป็นระบบในแต่ละปี   จะช่วยใหบุ้คลากรเห็นความจ าเป็นของโครงการและกิจกรรมใน
โรงเรียนร่วมกนัและเขา้ใจเหตุผลและความจ าเป็นในการจดัสรรทรัพยากรของฝ่ายบริหาร   ซ่ึงจะ
ลดความขดัแยง้จากสาเหตุน้ีลงได ้

3. จากผลการวจิยัซ่ึงแสดงถึงการจดัการความขดัแยง้ของผูบ้ริหารโรงเรียนเอกชน
สอนศาสนาอิสลามในจงัหวดัปัตตานี   พบวา่   ผูบ้ริหารใช้วิธีประนีประนอมมากท่ีสุด    รองลงมา
ไดแ้ก่   การใชว้ิธีการไกลเกล่ีย   การร่วมมือ  การปรองดอง  เผชิญหน้า  บงัคบั   และการหลีกเล่ียง   
ตามล าดบั   โดยมีค่าเฉล่ียของการใช้  วิธีการต่าง ๆ  ใกลเ้คียงกนั   แสดงถึงการใช้วิธีการบริหารท่ี
หลากหลายตามสถานการณ์   และประสบการณ์ของผูบ้ริหารแต่ละคน  ซ่ึงผูบ้ริหารควรจะมีศิลปะ
ในการประนีประนอม   การจดัการกบัความขดัแยง้แบบประนีประนอมเป็นแบบการเจรจาต่อรอง  
มุ่งให้ทั้งสองฝ่ายมีความพึงพอใจหรือเป็นลกัษณะพบกนัแบบคร่ึงทาง   เป็นแบบท่ีเหมาะจะใชใ้น
สถานการณ์ท่ีแต่ละฝ่ายมีเป้าหมายท่ีไปดว้ยกนัไม่ได ้   

นอกจากน้ีผลของการวจิยัแสดงใหเ้ห็นอีกวา่ทั้งความคิดเป็นของผูบ้ริหารเอง  และ
ผูจ้ดัการต่างเห็นวา่ผูบ้ริหารใชว้ธีิการประนีประนอมเป็นอนัดบัแรก    ผูบ้ริหารโรงเรียนเอกชนสอน
ศาสนาอิสลามจึงควรให้ความส าคญัและให้เวลาในการจดัการความขดัแยง้ท่ีเกิดข้ึนในโรงเรียนให้
มากข้ึน    นอกจากน้ีหากผูบ้ริหารโรงเรียน    มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการจดัการความขดัแยง้
และปรับเปล่ียนส่ิงท่ีมีต่อความขดัแยง้   และการจดัการความขดัแยง้ท่ีถูกตอ้งแลว้   จะช่วยให้การ
จัดการความขัดแย้งของผู ้บริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในจังหวดัปัตตานี  มี
ประสิทธิภาพสูงข้ึน   ซ่ึงจะส่งผลต่อขวญัและก าลงัใจในการท างานของบุคลากรและควบคุมความ
ขดัแยง้ใหอ้ยูใ่นระดบัพอเหมาะท่ีจะส่งผลดีต่อการดด าเนินงานขององคก์ารต่อไป 
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  4. ผูบ้ริหารโรงเรียน  ควรศึกษาเรียนรู้  กระบวนการ  ทกัษะ  เทคนิคในการบริหาร
ความขดัแยง้   เพื่อน าไปปฏิบติัในระดบัท่ีเกิดประโยชน์ไดอ้ยา่งเหมาะสม   โดยใชก้ารวิเคราะห์
สถานการณ์ท่ีเกิดข้ึนในสถานศึกษาของตนประกอบการตดัสินใจเลือกใชว้ธีิการบริหารความขดัแยง้
ในแต่ละวธีิ 
   5. ผูบ้ริหารโรงเรียนควรเป็นประธานในท่ีประชุมของงานแต่ละฝ่าย  พยายาม
พดูคุยเพื่อรับทราบและอธิบายปัญหาและพยายามใหมี้ทศันคติท่ีสอดคลอ้งกนั 
   6. ผูบ้ริหารโรงเรียนควรจดักิจกรรมเพื่อสร้างความสามคัคีในองค์กร  สร้าง
จิตส านึกให้ท างานเพื่อส่วนรวมไม่ใช้เพื่อผลประโยชน์     เน้นให้บุคลากรเข้าใจเป้าหมายของ
องคก์รเพื่อสร้างจิตส านึกในการรักองคก์ร  กระจายงานให้แก่บุคลากรอย่างทัว่ถึงและให้ความเป็น
ธรรม ยติุธรรมกบัทุกฝ่าย สร้างขวญัและก าลงัใจ 
 
 

5.6.2 ข้อเสนอแนะในการท าวทิยานิพนธ์คร้ังต่อไป 
   

ในการวจิยัคร้ังน้ี  ผูว้จิยัไดศึ้กษากลุ่มตวัอยา่งเฉพาะผูบ้ริหารและผูจ้ดัการโรงเรียน
เอกชนสอนศาสนาอิสลามในจงัหวดัปัตตานี   ผลการวจิยัจึงมีขอบเขตจ ากดั 

1.  ควรศึกษาเปรียบเทียบสาเหตุและวิธีการจดัการความขดัแยง้ของผูบ้ริหาร
สถานศึกษาระหวา่งโรงเรียนของรัฐกบัโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม 
  2.  ควรศึกษาความพึงพอใจของครูผูส้อนต่อการบริหารความขดัแยง้ของผูบ้ริหาร 
  3.  ควรมีการศึกษาวจิยัเร่ืองเดียวกนัน้ีในรูปแบบของการวิจยัเชิงคุณภาพเพื่อให้ได้
ขอ้มูลท่ีลึกซ้ึง   ชดัเจนมากยิง่ข้ึน 
 
 


