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บทคัดย่ อ
การวิจยั นี้ มีวตั ถุ ประสงค์เพื่อศึกษาสาเหตุที่ทาให้เกิ ดความขัดแย้ง วิธีการจัดการ
ความขัดแย้งของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในจังหวัดปั ตตานี และเปรี ยบเทียบ
ความแตกต่างในวิธีการจัดการความขัดแย้งของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนจาแนกตามอายุ วุฒิทางการศึกษา
ประสบการณ์ในตาแหน่งบริ หาร และขนาดโรงเรี ยน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั ได้แก่ ผูบ้ ริ หาร
และผูจ้ ดั การโรงเรี ยนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในจังหวัดปัตตานี จานวน 102 คน ซึ่ งได้มาโดยใช้
วิธีสุ่มแบบอย่างง่าย (Simple random sampling) เครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็ น
แบบสอบถามเป็ นแบบมาตราส่ วนประมาณค่า 5 ระดับ มี 4 ตอน โดยที่ค่าความเชื่ อมัน่ ทั้งฉบับ .82
ทาการวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้สถิ ติร้ อยละ ค่าเฉลี่ ย ค่าความเบี่ ยงแบนมาตรฐานการทดสอบค่าที
และ สถิ ติก ารทดสอบค่ าการวิเคราะห์ ค วามแปรปรวน สาหรั บข้อมูลเชิ งคุ ณภาพผู้วิจยั ท าการ
รวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสัมภาษณ์ก่ ึงโครงสร้าง
ผลการวิจยั พบว่า
1. สาเหตุของความขัดแย้งในโรงเรี ยนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในจังหวัดปั ตตานี
พบว่า สาเหตุ ของความขัดแย้งอยู่ในอันดับแรก คือ องค์ประกอบด้านบุคคล องค์ประกอบด้าน
ปฏิสัมพันธ์ และด้านสภาพขององค์กรเป็ นอันดับสุ ดท้าย
2. วิธีการจัดการความขัดแย้งของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนเอกชนสอนศาสนาอิสลามใน
จังหวัดปัตตานี พบว่า ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนเลือกใช้วิธีประนีประนอมในการจัดการความขัดแย้งเป็ น
อันดับแรก รองลงมาเป็ น วิธีไกล่เกลี่ย วิธีร่วมมือ วิธีปรองดอง วิธีเผชิญหน้า วิธีบงั คับ และวิธี
หลีกเลี่ยง
3. เมื่อเปรี ยบเทียบความแตกต่างในวิธีการจัดการความขัดแย้งของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยน
เอกชนสอนศาสนาอิสลามในจังหวัดปัตตานี พบว่า ผูบ้ ริ หารเลือกใช้วิธีการจัดการความขัดแย้งไม่
แตกต่างกัน และเมื่อพิจารณาเป็ นรายวิธีจาแนกตามอายุ พบว่า แตกต่างกันอย่างไม่มีนยั สาคัญทาง
สถิติทุกวิธี ยกเว้นวิธีไกล่เกลี่ย และวิธีประนี ประนอม มีความแตกต่างกัน และเมื่อพิจารณาเป็ น
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รายวิธีจาแนกตามขนาดของโรงเรี ยน พบว่า ไม่แตกต่างกัน ยกเว้น วิธีปรองดอง แตกต่างกัน อย่าง
มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
4. ข้อเสนอแนะในการจัดการความขัดแย้งของผูบ
้ ริ หารโรงเรี ยนเอกชนสอนศาสนา
อิสลามในจังหวัดปั ตตานี น้ นั พบว่า 1) ด้านบุคคล คือ ผูบ้ ริ หารควรเป็ นผูน้ าในที่ประชุมของงาน
แต่ ล ะฝ่ าย พู ด คุ ย เพื่ อ รั บ ทราบและอธิ บ ายปั ญ หาและพยายามให้ มี ท ัศ นคติ ที่ ส อดคล้ อ งกัน
2) ด้านปฏิสัมพันธ์ คือ ควรจัดกิจกรรมเพื่อสร้างความสามัคคีในองค์กร สร้างจิตสานึกให้ทางาน
เพื่ออิสลามไม่ใช่เพื่อผลประโยชน์เน้นให้บุคลากรเข้าใจเป้ าหมายขององค์กรเพื่อสร้างจิตสานึกใน
การรักองค์กร กระจายงานให้แก่บุคลากรอย่างทัว่ ถึ งและให้ความเป็ นธรรม ยุติธรรมกับทุกฝ่ าย
สร้ างขวัญและกาลังใจ และ 3) ด้านสภาพขององค์กร คือ องค์กรควรจะมีจุดยืนที่แน่ นอน
บุคลากรในองค์กรนั้นต้องมีจุดยืนเดี ยวกัน ยึดหลักความยุติธรรมโดยใช้หลักธรรมภิบาลในการ
บริ หารงาน บันทึกข้อบกพร่ องเพื่อพิจารณาแก้ไขต่อไป ยิม้ แย้มแจ่มใสและสื่ อสารให้ผอู้ ื่นเข้าใจ
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ABSTRACT

The objectives of this study are to identify causes of conflicts and
conflict management among the administrators of Islamic private schools in Pattani
province; and to compare and contrast the conflict management methods employed by
these administrators in according to age, academic qualification, administrative
experience, and school size. 102 directors and managers of Islamic private schools in
Pattani province were selected using simple random sampling technique. A
combination of quantitative and qualitative methods was utilized in this study. Fivelevel scale questionnaire which consisted of 4 parts was used to collect quantitative
data. Cronbach’s Alpha test was employed to test internal consistency of the
questionnaire. The results showed that the Cronbach’s Alpha coefficient for the
respondents groups was .82. Percentage, mean, standard deviation, t-test and
ANOVA were employed as tools for analysis of the data obtained from survey-based
questionnaire. Semi-structured interview was also used to collect qualitative data to
support the quantitative data obtained from the survey.
The findings in this study show that:
1. The causes of conflicts in Islamic private schools in Pattani province could
be classified into personal factors, interpersonal factors, and organizational factors,
respectively.
2. The administrators employed the following methods for conflict resolutions:
compromise, mediation, cooperation, reconciliation, confrontation, pressure and
avoidance.
3. The findings further indicated that, in general, there were no differences in
methods used by the administrators in conflict resolution. More specifically, there
were no statistically significant differences in the use of conflict resolution methods
among the respondents of the same age group, except for mediation and
reconciliation. As for the school size, the findings showed no significant differences
among these administrators, except the method of reconciliation, which was
significant at 0.05 level of significance.
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4. The following suggestions are made for conflict management among the
administrators of Islamic private schools in Pattani province: 1) Personal aspect: the
administrators should lead the functional meetings, discuss about the problems, and
attempt to normalize team attitudes; 2) Interpersonal aspect: the administrators should
organize team building programs, create Islamic work values, distribute tasks properly
and fairly, and strengthen morale among staff; and 3) organizational aspect:
organizations should provide clear policies and guidelines, follow the principles of
good governance, take note of deficiencies and find the ways to rectify them, and
have good manners and clear communication.

9

موضوع البحث

التعامل مع النزاع لدى مدراء ادلدارس اإلسالمية األىلية يف والية فطاين
امساعي موبينج

التخصص

اإلدارة واالقتصاد يف الرتبية اإلسالمية
 3411ىجرية

الباحث
العام الجامعي

مخلص البحث
يهدف ىذا البحث إىل دراسة أسباب النزاع وكيفيات التعامل مع النزاع لدى مدراء

ادلدارس األىلية اإلسالمية خاصة يف والية فطاين .ومقارنة االختالفات يف كيفيات التعامل مع النزاعات
لدى مديري ادلدارس من العمر وادلؤىالت الدراسية واخلربات التدبريية وحجم ادلدارسة .والفئات
ادلستهدفة الدراسية ذلذا البحث مكونة من مدراء ادلدارس اإلسالمية األىلية بوالية فطاين جبملتهم ٢٠١
شخص .ويتم احلصول على ىذا باستخدام مناذج عشوائية بسيطة (العينة العشوائية البسيطة)  ،وكانت
مكون من  ٥درجات مقسمة إىل ٤
األدوات ادلستخدمة جلمع البيانات حيث تعتمد على مقياس ّ
أقسام ،وقيمة الثقة ادلعتمدة على ،٠۰٢١وقد مت حتليل البيانات باستخدام إحصائية النسبة ادلئوية،
واالحنراف ادلعياري وحتليل التباين ،وجلودة البيانات حيث مجعها الباحث من خالل ادلقابالت
الشخصية.
أظهرت النتائج ادلستفادة من ىذا البحث :
)٢

أسباب النزاع يف ادلدارس األىلية الدينية اإلسالمية يف والية فطاين ىي سبب النزاع

يف ادلقام األول حسب ترتيب العناصر التالية للموظفني أوالً ،مث عنصر التفاعل بني ادلوظفني ،وأخرياً
حالة للمنظمة ـ
 )١طريقة دلعاجلة مع النزاع دلدراء ادلدارس الدينية اإلسالمية يف والية فطاين ،حيث
استخدموا كيفية التعامل مع النزاع بصفة عامة كالطريقة األولية وبالتايل طريقة التسوية والتعاون وادلواجهة
واإلكراه والتبعيد.
 )۳أما مقارنة االختالفات يف كيفية التعامل مع النزاع دلديري ادلدارس الدينية اإلسالمية
يف والية فطاين حيث وجدوا طريقة خمتارة للتعامل مع النزاع ال ختتل  .وأما الطريقة باعتبار سن ادلوظفني
ختتل

يف ذلك ماعدا طريقة يف حسن التعامل وطريقة التسوية .وأما الطريقة باعتبار حجم ادلدارس
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حيث وجدوا أهنا ال ختتل
مبقدار ۰50.

دتاماً ماعدا طريقة التوفيق بني االختالفات حيث وجدوا فيها اختالفا بسيطا

 )٤وأما االقرتاحات حول كيفيات التعامل مع النزاع دلديري ادلدارس األىلية اإلسالمية خاصة

يف والية فطاين  )٢عنصر لشخصية ادلوظفني أن يكون ادلدير رئيساً ذا موق ثابت جلميع األطراف
واالجتماعات وادلناقشات وشرح ادلشكالت ومعاجلتها للحصول على قرار ثابت  )١عنصر التفاعل
بني ادلوظفني ىو خلق روح الوحدة والتعاون داخل ادلنظمة بإنشاء األنشطة العلمية اليت تقوي العالقة
األخوية بني ادلوظفني وادلدراء .وخيلص نيتو يف أداء أعمالو اإلدارية وجيعلها كاألعمال اإلسالمية اليت تعود
الفوائد على ادلوظفني لفهم أىداف ادلنظمة خللق شعور من احلب وادلودة .ويوزع األعمال لتطوير
ادلوظفني وإنصافهم بالتمسك بصفة العدل جلميع األطراف وبناء الروح ادلعنوية ـ و  )۳يف حالة
للمنظمة ىو ينبغي أن تكون ادلنظمة ذات موق ثابت وكذلك حنو ادلوظفني أن يكونوا معهم يف نفس
احلالة حيث يتمسكون بالعدالة يف أداء واجباهتم اإلدارية يف ادلؤسسة .وحياسبون أنفسهم يف كل ما
تقدموا .ويقدمون االبتسامة على وجو أصدقائهم العاملني ويتعاملوهنم حبسن التعامل يف ادلؤسسة.

