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บทที่ 1
บทนา
ความเป็ นมาของปัญหาและปัญหา
โรงเรี ยนเอกชนสอนศาสนาอิสลามเป็ นโรงเรี ยนเอกชนประเภทหนึ่ ง สังกัดของ
โรงเรี ยนนโยบายพิเศษ ตามมาตรา 15(1) และมาตรา 15(2) แห่ งพระราชบัญญัติโรงเรี ยนเอกชน
ซึ่ งแปรสภาพมาจาก “ปอเนาะ” (สถานที่ทาการสอนศาสนาโดยโต๊ะครู ) มีมากในพื้นที่ 3 จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ได้แก่ นราธิ วาส ปั ตตานี และยะลา ในปั จจุ บนั ได้จดั การเรี ยนการสอนแบบชั้น
เรี ยน ทั้งวิชาศาสนาและวิชาสามัญ บุคลากรในโรงเรี ยนประกอบด้วย ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนได้แก่
ผูร้ ั บใบอนุ ญาต ผูจ้ ดั การ ครู ใหญ่ ข้าราชการครู ที่ส่งไปช่ วยสอนและครู ที่โรงเรี ยนจ้างสอนวิชา
ศาสนาและวิชาสามัญ
บุคลากรเป็ นปั จจัยที่สาคัญที่สุด เพราะเป็ นผูใ้ ช้ทรัพยากรอื่น ๆ ให้เป็ นประโยชน์
ดังที่เมกกินสัน (Megginson, 1968 : 45,อ้างอิงใน อาภัสสรี ไชยคุ. 2542 :1) ได้กล่าวไว้วา่
“มนุ ษย์เป็ นปั จจัยที่สาคัญที่สุดในการบริ หาร และมนุ ษย์เป็ นทรัพยากรทางเศรษฐกิ จที่มีท้ งั คุ ณค่า
และเกียรติภูมิ”
แต่เนื่ องจากสภาพการบริ หารในโรงเรี ยนเอกชนสอนศาสนาอิสลามใน 3 จังหวัด
ชายแดนภาคใต้มีปัญหาและอุปสรรคหลายประการอาจเนื่ องมาจากสภาพท้องถิ่ นและขนาดของ
โรงเรี ยนมีความแตกต่างกัน เช่ นโรงเรี ยนที่ต้ งั อยู่ในเขตชุ มชน เขตเมื อง เขตสุ ขาภิ บาล หรื อเขต
เทศบาลมีการคมนาคมสะดวกกว่าโรงเรี ยนที่อยูใ่ นเขตชานเมืองหรื อชนบทห่ างไกล ด้านขนาดของ
โรงเรี ยน โรงเรี ยนขนาดใหญ่มีบุคคลมากกว่าย่อมทาให้เกิ ดปั ญหาในการบริ หารบุคลากรได้มาก
และยังมีสภาพปั ญหาต่าง ๆ อีกหลายประการ (สานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน, 2543:18 )
ซึ่ งพอสรุ ปได้ดงั นี้
1. ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ได้แก่ ผูร้ ับใบอนุ ญาต ผูจ้ ดั การ
และครู ใหญ่ขาดวิสัยทัศน์ในการจัดการศึกษาและขาดความรู ้ ทางการบริ หารการศึกษา เนื่ องจากมี
ความรู้วชิ าสามัญศึกษาต่า ขาดความกระตือรื อร้นในการพัฒนาตนเอง ฯลฯ
2. ขาดครู ผชู ้ านาญการในวิชาต่าง ๆ
3. ครู บางส่ วนไม่มีความรู ้ ความเข้าใจในเทคนิ คการสอนใหม่ ๆ ขาดความรู ้ดา้ น
จิตวิทยาการศึกษา ขาดความรู้ดา้ นการวัดและประเมินผลการศึกษา ฯลฯ
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4. ขาดแคลนครู ในโรงเรี ยนที่อยูห่ ่างไกล การคมนาคมไม่สะดวก มีครู ขอย้ายเป็ น
ประจา
5. ครู ส่วนใหญ่มกั ทางานในโรงเรี ยนเอกชนเป็ นการชัว่ คราว เมื่อพบโอกาสที่
ดีกว่าจะลาออกไปหรื อจะทิ้งงานในหน้าที่กลางคันส่ งผลกระทบต่อการบริ หารงานในโรงเรี ยนเป็ น
พิเศษ
และเมื่อกล่าวถึ งคาว่า ٌ“ إِ ْختِالفอิคติลาฟ” ในภาษาอาหรับ หมายถึง การยึดเอา
ตาแหน่ งหรื อจุ ดยืนของตนเองที่ แตกต่า งไปจากผูอ้ ื่ น ไม่ว่าจะเป็ นความคิ ดเห็ น คาพูด หรื อการ
กระทา คาว่า ٌ“ ِخالفคิลาฟ” ก็มาจากรากศัพท์เดียวกันคาว่า “อิคติลาฟ” และคาทั้งสองนี้ ก็ใช้แทน
กันได้ หมายถึง ความแตกต่าง ความคิดเห็นที่ไม่เหมือนกัน ความขัดแย้งระหว่างกัน หรื อความไม่
ลงรอยกัน เพราะฉะนั้นค าว่า “อิ คติ ลาฟ”จึ งหมายถึ ง ความคิ ดเห็ นที่ ต่างกันเท่า นั้นหรื ออาจจะมี
ความหมายโดยนัยว่า ความขัดแย้ง และความแตกแยก บุคคลทัว่ ไปมักจะมองเห็นแต่ภาพในทางลบ
ที่พึงหลีกเลี่ยงหรื อขจัดไปเสี ย เพราะความแตกต่างของสองสิ่ งหรื อความแตกต่างทางความคิด ไม่
จาเป็ นที่จะต้องนาไปสู่ ความขัดแย้งที่จะต้องต่อต้านซึ่ งกันและกัน ทั้งนี้ เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างมี
สันติ สุข ซึ่ ง เป็ นสิ่ ง ที่ ม นุ ษ ย์แสวงหา จากการศึ กษาของนัก วิชาการกลับพบว่า ความขัดแย้งไม่
เพี ยงแต่ จะเป็ นที่ เกิ ดโดยธรรมชาติ อนั หลี ก เลี่ ยงมิ ไ ด้เท่า นั้น แต่ย งั เป็ นสิ่ ง ที่ ไ ม่พ่ ึ งปรารถนาใน
องค์การอีกด้วย (Alwani, Taha Jabir. 1991 : 21-22) อีกทั้งความขัดแย้งสามารถนาไปสู่ ปัญหาที่
ร้ายแรงในองค์การใด ๆ ก็ได้ สามารถทาให้สมรรถนะขององค์การสั่นคลอนเช่ นเดียวกับนาไปสู่
การสู ญเสี ยบุคคลที่ดีและสาคัญ เพราะความขัดแย้งอาจเกิดขึ้นในการทางานอันเนื่ องมาจากสาเหตุ
ต่าง ๆ อาทิเช่น การแก่งแย่งชิ งตาแหน่ ง ความคิดเห็ นไม่ตรงกัน การขัดกันเรื่ องผลประโยชน์
ความขัดแย้งนาไปสู่ การแข่งขันในรู ปแบบต่าง ๆ การแข่งขันย่อมเกิดมีการแพ้ชนะ ความขัดแย้ง
เพิ่มมากขึ้น เมื่อคนต้องต่อสู ้เพื่อให้ได้สิ่งที่ตนเองต้องการหรื อมีอานาจในการควบคุ มบุ คคลอื่ น
การขัดแย้งจึงเป็ นสิ่ งที่เกิดขึ้นได้เสมอในองค์การ เป็ นสิ่ งที่หลีกเลียงไม่ได้ในการบริ หารงานบุคคล
ซึ่ งในอัลกุรอานได้เตือนให้ระวังผลอันเลวร้ายที่จะก่อให้เกิ ดปั ญหาความขัดแย้ง ความแตกแยกที่
เป็ นผลมาจากการขัดแย้งในประเด็นต่าง ๆ ดังที่อลั ลอฮฺ ได้ตรัสว่า
)301ٌ:ٌ﴾ (ٌآلٌعمرانٌاآلية...     ﴿

ความว่า “พวกเจ้าจงยึดสายเชือก(ศาสนา)แห่งอัลเลาะฮ์พร้อมเพรี ยงกันเถิดและพวก
เจ้าอย่าได้แตกแยก” (ส่ วนหนึ่งจากอายะฮฺที่ 103 : อาลิ อิมรอม)
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ซึ่ งพระองค์ทรงตรัสว่า "พวกเจ้าอย่าได้แตกแยก" ไม่ใช่ตรัสว่า "พวกเจ้าอย่าได้
ขัดแย้ง" ในประเด็นการขัดแย้งต่าง ๆ
และอีกอายัตหนึ่งที่อลั ลอฮฺ
ได้ตรัสไว้วา่ :
             ﴿
              
)95:ٌ ﴾ (النساءٌاآلية

ความว่า “บรรดาผูศ้ รัทธาทั้งหลาย จงเชื่อฟังอัลลอฮ์ และจงเชื่อฟังรอซูล และผูม้ ี
อานาจจากพวกเจ้าครั้นเมื่อพวกเจ้ามีความขัดแย้งกัน พวกเจ้าจงกลับไปสู่ อลั ลอฮฺ
และรอซูล หากพวกเจ้ามีความศรัทธาต่ออัลลอฮฺและวันสุ ดท้าย นัน่ เป็ นความดี
ที่สุด และเป็ นการตีความที่ดีงามที่สุด” (อัน-นิซาอฺ : 59)
นักวิชาการด้านการบริ หารงานและการจัดองค์การได้ให้ความสาคัญกับเรื่ องของ
ความขัดแย้งในลาดับต้น ๆ เพราะการดารงชีวิตของมนุษย์ในโลกของชีวิตและโลกของงานอาชีพ
ซึ่ งต้องทางานร่ วมกับผูอ้ ื่นและต้องติดต่อสัมพันธ์กบั ผูค้ นมากมายมักจะมีความยุง่ ยากเกี่ยวกับความ
ขัดแย้ง ชิ งดี ชิงเด่ น ก็ให้เกิ ดความตึงเครี ยดอยู่เสมอ ซึ่ งจะพบว่าการบริ หารในองค์การที่ ประสบ
ความยุ่งยากในด้า นนี้ ปัญหาต่ างๆนานๆนั้นที่ เกิ ดขึ้ นในองค์การ ไม่ว่า จะเกี่ ยวกับผลที่ ได้รับไม่
เป็ นไปตามวัตถุ ประสงค์ การทางานที่ล่าช้าการทะเลาะเบาะแว้งระหว่างบุคคล การขาดงาน การ
ลาออกจากงานของบุคลากร ส่ วนหนึ่งมีสาเหตุมาจากความขัดแย้งหลายประการ ทั้งความต้องการที่
เป็ นนามธรรม คื อ ความต้องการมี อานาจเหนื อ อี ก ฝ่ าย ความต้องการที่ เป็ นรู ป ธรรม คื อ ความ
ต้องการในทรั พยากรขององค์การที่ มีอยู่อย่างจากัด ผูบ้ ริ หารในยุคโลกาภิวตั น์จาเป็ นต้องยอมรั บ
ความจริ งว่า ไม่มีองค์กรใดที่ปลอดจากความขัดแย้งได้ เพียงแต่ผบู ้ ริ หารจะจัดการและใช้ประโยชน์
จากความขัดแย้งให้เป็ นประโยชน์ต่อองค์ก รได้อย่างไร ซึ่ งจะสามารถบอกคุ ณภาพผูบ้ ริ หารได้
ทองใบ สุ ดชาวี (2543 : 458) และ อรวรรณ สุ ทธีพิทกั ษ์ (2544 : 85)
นักทฤษฏีองค์การได้พยายามศึกษาวิจยั ปั ญหาเรื่ องความขัดแย้งในหน่วยงานหรื อ
องค์การในลักษณะต่าง ๆ เพื่อจะนาข้อมูลไปปรับปรุ งแก้ไขพัฒนาเปลี่ ยนแปลงองค์การ (ไพฑูรย์
นามบุญลือ. 2544 : 3)
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พรศักดิ์ บุญยัง (2546 : 1-2) ได้กล่าวไว้วา่ ความขัดแย้งเป็ นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้
ทุ ก โอกาสและทุ ก เวลา โดยไม่ อาจหลี ก เลี่ ย งได้และจะมี ค วามรุ นแรงมากน้อ ยต่ า งกันไปตาม
สถานภาพของความขัดแย้ง นั้น กล่าวคือ ความขัดแย้งระหว่างองค์การย่อมมีผลกระทบต่อสังคม
และองค์การในวงกว้างและมี ความรุ นแรงมากกว่าความขัดแย้งระหว่างกลุ่มบุคคล หรื อระหว่าง
บุ ค คล นั่น คื อ เมื่ อมี ค วามขัดแย้ง เกิ ด ขึ้ นในองค์ก ารผูน้ าหรื อผูบ้ ัง คับ บัญ ชาที่ เ กี่ ย วข้อ ง จะต้อ ง
พยายามแก้ไขปั ญหาความขัดแย้งให้หมดสิ้ นโดยเร็ ว และถึงแม้วา่ ความขัดแย้งอาจจะเปลี่ยนแปลง
อะไรบ้างเพื่อให้องค์กรอยูร่ อดและเกิดการพัฒนา นาสู่ การปรับตัวอันจะได้มาซึ่ งการพัฒนาองค์กร
ความขัดแย้ง เป็ นสิ่ ง ที่ ผูบ้ ริ หารต้องเผชิ ญหน้า อยู่ทุ ก วันมี ผ ลการวิจยั ที่ ยืนยันว่า
ผูบ้ ริ หารต้องใช้เวลาจานวนมากในการจัดการกับความขัดแย้ง เช่ น งานวิจยั ของโทมัสและชมิดท์
(อ้างถึงใน เสริ มศักดิ์ วิสาลาภรณ์ , 2540 : 9) แสดงให้เห็นว่าผูบ้ ริ หารระดับสู งและระดับกลางใช้
เวลาประมาณร้อยละ 20 ของเวลาที่ทางาน เพื่อจัดการกับความขัดแย้ง งานวิจยั ของสถาบันเล็ก
ซานเดอร์ แฮมมิลตัน (Alexander Hamilton Institute, 1983; อ้างถึงใน มนูญ คงทน, 2545 : 1)
พบว่าผูบ้ ริ หารระดับสู งใช้เวลาเพื่อจัดการกับความขัดแย้งเพิ่มขึ้นเป็ นร้ อยละ 25 ส่ วนผูบ้ ริ หาร
ระดับกลางใช้เวลาถึงร้ อยละ 30 นัน่ คื อ ผูบ้ ริ หารต้องให้ความสาคัญกับการแก้ปัญหาหรื อบริ หาร
ความขัดแย้งอย่างต่อเนื่องในการควบคุมระดับปั ญหาความขัดแย้ง และให้ถือว่าเป็ นภาระหน้าที่ของ
ผูบ้ ริ ห ารแสดงให้ เ ห็ นว่า ผูบ้ ริ ห ารแล้ว น ามาใช้ใ ห้ เ กิ ด ประโยชน์ แ ละเป็ นผลดี แ ก่ อ งค์ก ารหรื อ
หน่ วยงานให้ไ ด้ เพื่ อก่ อให้เกิ ดผลส าเร็ จในการบริ หารมากที่ สุ ดและเพื่ อให้ก ารดาเนิ นงานของ
องค์การหรื อหน่ วยงานเป็ นไปด้วยความราบรื่ น บุ คลากรในองค์การอยู่ร่วมกันด้วยความสงบสุ ข
นาสู่ การเกิดประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผลตามจุดมุ่งหมายขององค์การหรื อหน่วยงานต่อไป
การบริ หารความขัดแย้งเป็ นภารกิจที่ยากที่สุดอย่างหนึ่ งของผูบ้ ริ หาร ซึ่ งผูบ้ ริ หาร
จาเป็ นต้องดาเนินการให้องค์การสามารถบรรลุวตั ถุประสงค์ที่ต้ งั ไว้ให้จงได้ เมื่อผูบ้ ริ หารเผชิ ญกับ
สถานการณ์ความขัดแย้งในองค์การจะแสดงพฤติกรรมหรื อใช้รูปแบบในการแก้ปัญหาความขัดแย้ง
แตกต่างกันออกไป ขึ้นอยูก่ บั เงื่อนไขของสถานการณ์ขดั แย้งนั้น ๆ ซึ่ งรู ปแบบการแก้ปัญหาความ
ขัดแย้งนี้จะมีหลากหลายวิธีการ
สาหรับ Musa Ibn yahya. (2006 : 31) ได้ให้ความคิดเห็นวิธีการแก้ปัญหาความ
ขัดแย้ง มี 4 วิธีคือ ซึ่ งบุคคลมีความคิดที่แตกต่างกัน จึงใช้กลยุทธ์ในการจัดการความขัดแย้ง
โดยแต่ละคนมีรูปแบบการแก้ปัญหาเป็ นของตน คนแต่ละคนมีวตั ถุ ประสงค์ที่แตกต่างจากผูอ้ ื่น
และการรักษาสัมพันธ์ภาพกับบุคคลอื่นแบบพฤติกรรมในการจัดการความขัดแย้ง มี 4 แบบ คือ
ลักษณะแบบบังคับ ประนีประนอม เผชิญหน้า ไกล่เกลี่ย
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ความขัดแย้งที่มกั เกิดขึ้นประจาภายในสถานศึกษานั้น ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนมีบทบาท
สาคัญต่อการจัดการปั ญหาความขัดแย้งด้วยวิธีการแก้ปัญหาของผูบ้ ริ หารที่แตกต่างกันไป ถึงแม้จะ
เป็ นปั ญหาในลักษณะเดี ยวกันก็ตาม ทั้งนี้ ข้ ึนอยู่กบั ประสบการณ์ ความรู ้ ความสามารถ อายุและ
บุคลิกภาพเฉพาะตัว ปั ญหาบางอย่าง ผูบ้ ริ หารคนหนึ่ งอาจแก้ได้ แต่อีกคนหนึ่ งอาจจะแก้ไม่ได้หรื อ
ถ้าแก้ไขได้ก็อาจใช้เวลาแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กบั ความสามารถของแต่ละบุคคล (ศจี อนันต์นพคูณ.
2542 : 113)
ครู และผูบ้ ริ หารจะทางานได้มีประสิ ทธิ ภาพและสร้างสรรค์มากขึ้น หากสามารถ
ควบคุมสาเหตุของความขัดแย้งละแก้ปัญหาความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในโรงเรี ยนให้สาเร็ จลุล่วงด้วยดี
โรงเรี ยนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม เป็ นองค์การสถานศึกษาแห่ งหนึ่ งที่เป็ นกาลังสาคัญของชาว
มุสลิมในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ในการที่จากผลิตนักศึกษาเพื่อเข้าในระดับอุดมศึกษา เป็ น
การสนองตอบต่อกระแสความเปลี่ ยนแปลงของโลกทางด้านศาสนา สังคมและการเมื อง ซึ่ ง
ส่ งผลกระทบต่อระบบต่าง ๆ ของภูมิภาคและระดับประเทศ จากภาระหน้าที่ด้ งั กล่าว โรงเรี ยน
เอกชนสอนศาสนาอิสลาม ต้องใช้บุคลากรทางด้านความรู้ ความสามารถสู งเพื่ อสามารถผลิ ต
นักศึกษาเข้าสู่ อุดมศึกษาอย่างคุณภาพได้ บุคลากรทุกฝ่ ายจึงมีส่วนในการส่ งเสริ มและสนับสนุ น
ให้ภาระหน้าที่ของโรงเรี ยนบรรลุ ผลสาเร็ จอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ภายในโรงเรี ยนจะประกอบด้วย
บุ ค ลากรจ านวนมากตั้ง แต่ นัก เรี ย น ครู นัก การภารโรง พนั ก งานขับ รถ ยามรั ก ษาการณ์
คณะกรรมการโรงเรี ยน คณะกรรมการสมาคมครู และผูป้ กครอง และผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับโรงเรี ยนด้าน
อื่น ๆ ซึ่ งบุ คคลเหล่ านี้ มีความแตกต่างกันทั้งในด้านภูมิหลังทางครอบครั ว ฐานะทางเศรษฐกิ จ
ระดับการศึกษา ค่านิ ยม ความรู ้สึก ความต้องการ และการที่บุคคลจานวนมากต้องมาอยู่ร่วมกัน
และทากิ จกรรมร่ วมกันเช่นนี้ ย่อมจะต้องเกิ ดความขัดแย้งเป็ นธรรมดา ซึ่ งในสถานศึกษามักเกิ ด
ความขัดแย้งที่เป็ นประเด็นสาคัญ 3 ประการ คือ ( ทรงเกียรติ เสี ยงเจริ ญ, 2543: 22 )
1. ความขัดแย้งเกิดขึ้นเมื่อทรัพยากรทางการศึกษามีไม่เพียงพอกับความต้องการของบุคคล
หรื อกลุ่มในสถานศึกษา ทรัพยากรในที่น้ ี อาจเป็ นสิ่ งที่เห็ นได้และสิ่ งที่เห็นไม่ได้ เช่ น คน บ้าน
เงิน วัสดุ ตาแหน่ง สถานภาพหรื อเกียรติยศ
2. ความขัดแย้งเกิ ดขึ้นเมื่อบุคคลหรื อกลุ่ม หาทางที่จะควบคุมกิ จกรรม งานหรื ออานาจ
หน้าที่ของผูอ้ ื่น
3. ความขัดแย้งเกิ ดขึ้นเมื่อบุคคลหรื อกลุ่ม ไม่สามารถที่จะตกลงกันได้เกี่ ยวกับเป้ าหมาย
หรื อวิธีการในการทางาน ต่างคนต่างก็มีเป้ าหมายและวิธีการที่แตกต่างกัน และเป้ าหมายหรื อวิธีการ
ต่าง ๆ นั้นเป็ นสิ่ งที่ไปด้วยกันไม่ได้

26

จากสภาพปั จจุบนั และปั ญหาต่าง ๆ ที่ได้กล่าวมาแล้ว นับเป็ นปั ญหาที่เกี่ยวข้องกับ
การบริ หาร เช่น ผูบ้ ริ หารขาดความรู ้ ความสามารถในการบริ หารงาน ขาดครู ผชู ้ านาญการในการ
สอนและโรงเรี ย นเอกชนนอนศาสนาอิ ส ลามไม่ สามารถจัดสรรงบประมาณเพื่ อพัฒนาคุ ณภาพ
ทางการบริ หารและการจัดการเรี ยนการสอนให้เต็มที่ ทาให้คุณภาพการบริ หารและการบริ หาร
ลดลง ท าให้ผ ลสั ม ฤทธิ์ ทางการเรี ย นของนัก เรี ย นในโรงเรี ย นเอกชนส่ วนใหญ่ ใ น 3 จังหวัด
ชายแดนภาคใต้มีคุณภาพทางาการศึกษา (สานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน, 2542 : 70)
ผูว้ ิจยั ในฐานะที่เป็ นผูห้ นึ่ งที่ปฏิ บตั ิ หน้าที่เป็ นครู ผูส้ อนในโรงเรี ยนเอกชนสอน
ศาสนาอิสลามและได้จากการศึกษาจากเอกสารที่ได้ศึกษามาดังกล่าวข้างต้น จึงสนใจที่ศึกษาการ
จัดการความขัดแย้งของผูบ้ ริ หารในโรงเรี ยนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในจังหวัดปั ตตานี ว่าจะมี
สาเหตุและวิธีการหรื อเทคนิคการจัดการความขัดแย้งในสถานศึกษาด้วยวิธีใด วิธีการแตกต่างกัน
อย่างไร
ด้วยเหตุ น้ ี ผูว้ ิจยั จึ ง มุ่ งหาสาเหตุ และวิธี ก ารจัดการความขัดแย้งของผูบ้ ริ หารใน
โรงเรี ยนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในจังหวัด ปั ตตานี เพราะสถานศึกษาเป็ นหน่วยของสังคมหรื อ
หน่วยงานทางการศึกษาหรื อหน่วยงานอื่นของรัฐหรื อเอกชนที่มีอานาจหน้าที่หรื อวัตถุประสงค์ใน
การจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2545 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.
2545 มาตรา 6 สรุ ปว่า ความมุ่งหมายและหลักการจัดการศึกษาต้องเป็ นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้
เป็ นมนุ ษย์ที่ สมบูรณ์ ทัง่ ร่ างกาย จิ ตใจ สติ ปัญญา ความรู ้ และคุณธรรม มี จริ ยธรรมและ
วัฒนธรรมในการดารงชี วิต สามารถอยู่ร่วมกับผูอ้ ื่นได้อย่างมีความสุ ข (กระทรวงศึกษาธิ การ,
2546 : 2) ซึ่ งผลการวิจยั นี้ จะเป็ นประโยชน์ในการวางแผนเพื่อการส่ งเสริ มพัฒนาบุคลากร ได้รู้
วิธีการจัดการความขัดแย้งให้กบั ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนและให้เกิดประสิ ทธิ ภาพมากยิง่ ขึ้น และสามารถ
นาข้อค้นพบที่ได้มาปรับปรุ ง เปลี่ยนแปลงพัฒนาผูบ้ ริ หาร ให้สามารถดารงชี วิตอยูร่ ่ วมกันใน
สังคมได้อย่างปรกติสุข เกิดความสมานฉันท์ในองค์กร และสามารถพัฒนา การจัดการศึกษาของ
สถานศึ ก ษาให้ ป ระสบผลส าเร็ จ อย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพส่ ง ผลต่ อ การพัฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษา
โดยเฉพาะคุณภาพผูเ้ รี ยนต่อไป

27

1. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาสาเหตุความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในโรงเรี ยนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในจังหวัด
ปัตตานี
2. เพื่อศึกษาระดับการจัดการความขัดแย้งของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม
ในจังหวัดปัตตานี
3. เพื่ อ เปรี ย บเที ย บการจัดการความขัดแย้งของผูบ้ ริ หารโรงเรี ย น อายุ วุฒิ ก ารศึ ก ษา
ประสบการณ์ในตาแหน่งบริ หารและขนาดของโรงเรี ยนที่แตกต่างกัน
4. เพื่ อ ประมวลข้อเสนอแนะเกี่ ย วกับ สาเหตุ และการจัดการความขัดแย้งของผูบ้ ริ หาร
โรงเรี ยนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในจังหวัดปัตตานี

2. คาถามในการวิจัย
1. สาเหตุของความขัดแย้งที่เกิ ดขึ้นในโรงเรี ยนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ส่ วน
ใหญ่มากจากสาเหตุใดบ้าง
2. การจัดการความขัดแย้ง ที่ เกิ ดขึ้ นในโรงเรี ย นเอกชนสอนศาสนาอิ ส ลามใน
จังหวัดปัตตานี ผูบ้ ริ หารใช้วธิ ี การจัดการในการแก้ปัญหาอย่างไร
3. ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนที่มีอายุ วุฒิทางการศึกษา ประสบการณ์ในตาแหน่ งบริ หาร
และขนาดของโรงเรี ยนมีวธิ ีการจัดการความขัดแย้งแตกต่างกันหรื อไม่
4. สาเหตุและการจัดการความขัดแย้งของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนเอกชนสอนศาสนา
อิสลามในจังหวัดปัตตานีเป็ นอย่างไร

3. กรอบของการวิจัย
กรอบความคิ ดในการวิจยั ครั้ งนี้ ผูว้ ิจ ยั ได้ใ ช้ห ลัก ตามกรอบของอัล กุ รอานและ
ทฤษฏีของจอห์นสันและจอห์นสัน (Johnson and Johnson ,1987 : 273 อ้างถึงในเอกชัย กี่สุข
พันธ์, 2538 : 167 – 171) ผูว้ ิจยั ได้นามาพัฒนาปรั บปรุ งและเพิ่มเติ มให้เหมาะสมกับผูบ้ ริ หาร
โรงเรี ยนซึ่ งเป็ นกลุ่มตัวอย่างในการวิจยั ครั้งนี้ และได้จาแนกการจัดการความขัดแย้งออกเป็ น 7 วิธี
เพื่อเป็ นแนวทางในการจัดการความขัดแย้งของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนเอกชนสอนศาสนาอิสลามใจ
จังหวัดปัตตานี ดังแสดงในภาพที่ 1
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ตัวแปรอิสระ
สถานภาพของผูบ้ ริ หาร
1. อายุ
2. วุฒิทางการศึกษา
3. ประสบการณ์ในตาแหน่งบริ หาร
4. ขนาดโรงเรี ยน

ตัวแปรตาม
วิธีการจัดการกับความขัดแย้ง
2.1 วิธีเผชิญหน้า
2.2 วิธีหลีกเลี่ยง
2.3 วิธีบงั คับ
2.4 วิธีไกล่เกลี่ย
2.5 วิธีประนีประนอม
2.6 วิธีปรองดอง
2.7 วิธีร่วมมือ

ภาพที่ 1 กรอบของการวิจยั

4. ข้ อตกลงเบือ้ งต้ น
วิธีก ารจัดการความขัดแย้งของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนเอกชนสอนศาสนาอิส ลามใน
จัง หวัด ปั ตตานี ซึ่ งมาจากอายะฮฺ อลั กุ ร อาน อัล หะดี ษ และทฤษฏี ของจอห์ น สัน และจอห์ น สั น
(Johnson and Johnson , 1987 : 273 อ้างถึงในเอกชัย กี่สุขพันธ์, 2538 : 167 – 171) ได้เสนอ
ความคิดเกี่ยวกับการบริ หารความขัดแย้งเป็ น 7 วิธี ดังนี้
1) วิธีเผชิญหน้า (Confronting)
2) วิธีหลีกเลี่ยง (Withdrawing)
3) วิธีบงั คับ ( Forcing )
4) วิธีไกล่เกลี่ย (Smoothing)
5) วิธีประนีประนอม (Compromising)
6) วิธีการปรองดอง (Accommodation)
7) วิธีร่วมมือ (Collaboration)
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5. ขอบเขตของการวิจัย
1. ขอบเขตด้านเนื้อหา
สาเหตุ ข องความขัด แย้ง ผู้วิ จ ัย ใช้ ต ามแนวความคิ ด ของนิ ว แมนและบรู ล
(Pneuman & Bruehl, 1982 อ้างถึงใน เสริ มศักดิ์ วิศาลาภรณ์, 2536 : 59-60 ) มีสาเหตุใหญ่ ๆ 3
ประการ คือ
1.1. องค์ประกอบด้านบุคคล (Individual Factors) ได้แก่ ความแตกต่าง
ด้านภูมิหลัง แบบฉบับ การรับรู้และความรู้สึก
1.2. องค์ประกอบด้านปฏิสัมพันธ์ (Intersectional Issues) ได้แก่ มนุ ษย์
สัมพันธ์กบั เพื่อนร่ วมงาน การสื่ อสารไม่ดี ไม่มีคุณภาพ การบิดเบือนข้อมูลโดยไม่ต้ งั ใจ ไม่สมบูรณ์
และความเข้าใจไม่ตรงกันระหว่างผูร้ ับกับผูส้ ่ งข่าวสาร
1.3. ด้านสภาพขององค์กร (Organizational Conditions) ได้แก่ทรัพยากร
ที่จากัด ความคลุมครื อ กฎเกณฑ์ที่เข้มงวด การแข่งขัน การมีขอ้ ยกเว้น
วิธีก ารจัดการความขัดแย้งของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนเอกชนสอนศาสนาอิส ลามใน
จังหวัดปั ตตานี ตามทฤษฏีของจอห์น และจอห์นสัน(Johnson & Johnson , 1987 : 273 อ้างถึง
ในเอกชัย กี่สุขพันธ์, 2538 : 167 – 171) ได้กล่าวถึงวิธีการจัดการความขัดแย้ง หมายถึงทางเลือก
ของผูบ้ ริ หารได้จดั การความขัดแย้ง เพื่อคลี่ คลายปั ญหาให้เป็ นประโยชน์ต่อองค์กร ในที่น้ ี ได้
จาแนกวิธีการจัดการความขัดแย้งของผูบ้ ริ หารออกเป็ น 7 วิธี ( Seven styles of Management
Conflicts ) คือ วิธีบงั คับ ( Forcing ) วิธีหลีกเลี่ยง ( Withdrawing ) วิธีไกล่เกลี่ย
( Smoothing ) วิธีเผชิญหน้า ( Confronting ) วิธีประนีประนอม ( Compromising ) วิธีการ
ปรองดอง (Accommodation) วิธีร่วมมือ (Collaboration)
2. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม
ในจังหวัดปัตตานี จานวน 136 คน
กลุ่มตัวอย่างที่ ใช้ในการวิจยั ครั้ งนี้ ได้แก่ ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนเอกชนสอนศาสนา
อิสลามในจังหวัด ปั ตตานี โดยก าหนดขนาดกลุ่ มตัวอย่างโดยใช้ตารางของเครจซี และมอร์ แกน
(Krejcie and Morkan อ้างถึงใน สุ ภาเพ็ญ จริ ยะเศรษฐ์ 2542 : 83-84) ได้ขนาดของกลุ่ม
ตัวอย่าง จานวน 102 คน
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3.

ตัวแปรที่ศึกษา
3.1 ตัว แปรอิ สระ ได้แ ก่ สถานภาพของผูบ
้ ริ หารโรงเรี ยนเอกชนสอน
ศาสนาอิสลามในจังหวัด ปั ตตานี คือ อายุ วุฒิทางการศึกษา ประสบการณ์ ในตาแหน่ งบริ หาร
และขนาดของโรงเรี ยน
3.2 ตัวแปรตาม ได้แก่ วิธีจดั การกับความขัดแย้งของผูบ้ ริ หาร 7 วิธี คือ
วิธีบงั คับ วิธีหลีกเลี่ยง วิธีไกล่เกลี่ย วิธีเผชิญหน้า วิธีประนีประนอม วิธีปรองดอง และวิธีร่วมมือ

6. นิยามศัพท์ เฉพาะ
1. ความขัดแย้ง ( Conflict ) หมายถึ ง เป็ นความรู ้ สึกหรื อปฏิกิริยาของบุคคล
หรื อกลุ่มคน ที่มีความคิดเห็ น ค่านิ ยม และเป้ าหมายไม่เป็ นไปในทางเดี ยวกัน รวมทั้งการต่อสู ้
เพื่อทรัพยากรที่มีอยู่ หรื อมีการที่ฝ่ายหนึ่งรุ กล้ า หรื อขัดขวางการกระทาอีกฝ่ ายเพื่อให้เป้ าหมายของ
คนบรรลุผล ซึ่ งเป็ นปฏิกิริยาในทางลบส่ วนแนวคิดเกี่ยวกับความขัดแย้งในปั จจุบนั และมักเกิดขึ้น
เมื่ อคนสองคนซึ่ งต้องท างานเกี่ ยวข้องกัน มี ปฏิ สั มพันธ์ ต่อกัน มี ค วามเห็ นไม่ตรงกันและไม่
สอดคล้องกัน
2. สาเหตุของความขัดแย้ง หมายถึ งแหล่งที่มาหรื อสิ่ งที่ทาให้เกิ ดความเชื่ อไม่
ตรงกันในการวิจยั นี้มี 3 ด้าน คือ
2.1 องค์ประกอบด้านบุคคล ได้แก่ ด้านความคิด วัฒนธรรม การศึกษา ค่านิ ยม
ความเชื่อ ประสบการณ์ แบบฉบับทางอารมณ์ภาวะผูน้ า การรับรู้ และความรู้สึกที่แตกต่างกัน
2.2 องค์ประกอบด้านปฏิสัมพันธ์ ได้แก่ มนุ ษย์สัมพันธ์กบั เพื่อนร่ วมงานการ
สื่ อสารไม่ดี ไม่มีคุณภาพ การบิดเบือนข้อมูลโดยไม่ต้ งั ใจ ไม่สมบูรณ์ และความเข้าใจไม่ตรงกัน
ระหว่างผูร้ ับกับผูส้ ่ งข่าวสาร
2.3 ด้านสภาพขององค์กร ได้แก่ ความขาดแคลนทรั พยากร ความคลุ มเครื อ
ทางโครงสร้ างการบริ หารและเป้ าหมายของการทางาน กฎระเบี ยบที่เข้มงวดเกิ นไป การแข่งขัน
ระหว่างบุคคลหลายกลุ่ม ข้อยกเว้นหรื อสิ ทธิ พิเศษต่าง ๆ ของบุคคลหรื อกลุ่ม
3. วิธีจดั การความขัดแย้ง หมายถึง ทางเลือกที่ผบู้ ริ หารใช้จดั การความขัดแย้ง
เพื่อคลี่คลายปั ญหาขัดแย้งให้เป็ นประโยชน์ต่อองค์กร ในการวิจยั จาแนกได้ 7 วิธี
3.1) วิธีบงั คับ (Forcing) หมายถึง เป็ นวิธีจดั การความขัดแย้งที่ผบู้ ริ หารใช้
คาสั่ง หรื ออานาจหน้าที่ท้ งั ทางตรงและทางอ้อม ผูบ้ ริ หารยืนยันและเรี ยกร้องให้ผอู ้ ื่นยอมรับและทา
ตามความคิดเห็นที่ผบู ้ ริ หารเสนอให้เท่านั้น
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3.2) วิธี ห ลี ก เลี่ ย ง (Withdrawing) หมายถึ ง เป็ นวิธี จ ัด การความขัด แย้ง ที่
ผูบ้ ริ หารถอนตัวออกจากสถานการณ์ที่เป็ นความขัดแย้งโดยไม่รับรู ้วา่ มีขอ้ ขัดแย้งเกิดขึ้น จึงเพิกเฉย
กับความความขัดแย้งที่เกิดขึ้น พยายามไม่เข้าไปเกี่ยวข้องด้วยหลีกเลี่ยงการโต้เถียงโดยเชื่ อว่าความ
ขัดแย้งจะลดลงเมื่อเวลาผ่านเลยไป
3.3) วิ ธี ไ กล่ เ กลี่ ย (Smoothing) หมายถึ ง เป็ นวิธี จ ัด การกับ ความขัด แย้ง ที่
ผูบ้ ริ หารทาให้เห็ นว่าเป้ าหมายที่มีอยูร่ ่ วมกันมีความสาคัญเป็ นอันดับแรก ให้คู่กรณี ค่อยพูดค่อยจา
กันในเรื่ องของความแตกต่าง ไม่ยืดมัน่ กับความเห็ นที่แตกต่าง พยายามชี้ ให้เห็ นความสาคัญของ
เป้ าหมายมากกว่า ความความแตกต่ า งของวิ ธี ก าร โดยเน้นความสั ม พันธ์ ก ับ ผูร้ ่ วมงานมากกว่า
เป้ าหมายของงาน ไม่ ว่า จะเกิ ด ปั ญ หาอะไรขึ้ น ก็ จ ะใช้วิธี ก ารอยู่ร่ว มกัน อย่า งสั นติ สุ ข เหมื อ น
ครอบครัวเดียวกัน
3.4) วิธีเผชิ ญหน้า (Confronting) หมายถึ ง เป็ นวิธีจดั การกับความขัดแย้งที่
ผูบ้ ริ หารนาข้อขัดแย้งขึ้ นมาพิจารณาอย่างเปิ ดเผย และเผชิ ญปั ญหากับความขัดแย้งโดยตรงและ
เปิ ดเผย กล้าที่จะแสดงความคิดเห็นอย่างตรงไปตรงมา ไม่ทอดทิ้งข้อขัดแย้งจนกว่าความขัดแย้งจะ
ได้รับการแก้ไขเรี ยบร้อยแล้ว การแก้ปัญหาด้วยวิธีน้ ี มีความสุ ขุมรอบคอบในการแก้ปัญหาถึงแม้จะ
เสี ยเวลามากกว่าวิธีอื่นๆก็ตาม
3.5) วิธี ป ระนี ประนอม ( Compromising) หมายถึ ง เป็ นวิธี แก้ปั ญ หาที่ อ ยู่
ระหว่างการรักษาผลประโยชน์และการร่ วมมือ ทั้งสองฝ่ ายพึงพอใจและยอมรับได้บางส่ วน เป็ นการ
แก้ไขปั ญหาทางสายกลาง
3.6) วิธีการปรองดอง (Accommodation) หมายถึ ง เป็ นวิธี แก้ปั ญหาความ
ขัดแย้งด้วยการไม่ยืนยันที่รักษาผลประโยชน์ แต่ให้ความร่ วมมือในการแก้ไขปั ญหาอย่างมาก โดย
เน้นการเอาชนะระดับต่า และพฤติกรรมความร่ วมมือในระดับสู ง
3.7) วิธีร่วมมื อ (Collaboration) หมายถึ ง เป็ นวิธีก ารแก้ไขปั ญหาโดยการ
ร่ วมมือและการรักษาผลประโยชน์ ซึ่ งตรงกันข้ามกับการหลีกเลี่ยง คือพยายามที่จะทางานร่ วมกับ
ผูอ้ ื่นอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ เพื่อให้ทางให้ท้ งั สองฝ่ ายพึงพอใจ
4. ผูบ้ ริ หาร หมายถึง ผูอ้ านวยการ และผูจ้ ดั การโรงเรี ยนเอกชนสอนศาสนา
อิสลามในจังหวัดปัตตานี ซึ่งเป็ นผูป้ ฏิบตั ิหน้าที่ในปี การศึกษา 2554
5. ทัศนะของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม หมายถึง ความคิดเห็น
ของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในจังหวัดปั ตตานี ที่มีต่อการแก้ปัญหากรณี ความ
ขัดแย้งที่เกิดขึ้นและการเลือกใช้วธิ ีการจัดการความขัดแย้ง
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6. โรงเรี ยนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม หมายถึง โรงเรี ยนที่สอนภาควิชาอิสลาม
ศึกษาควบคู่กบั ภาควิชาสามัญในระบบ มาตรา 15 (1) ในจังหวัดปัตตานี
7. ขนาดของโรงเรี ย น หมายถึ ง จ านวนนัก เรี ย นของโรงเรี ย นที่ มี อ ยู่จ ริ ง ใน
ขณะนั้นโดยถือเอาจานวนนักเรี ยนเป็ นเกณฑ์ในการแบ่งขนาดของโรงเรี ยนตามเกณฑ์การแบ่ง ซึ่ ง
แบ่งออกเป็ น 3 ขนาด คือ
7.1 ขนาดเล็ก หมายถึง โรงเรี ยนที่มีนกั เรี ยนไม่เกิน 500 คน
7.2 ขนาดกลาง หมายถึง โรงเรี ยนที่มีนกั เรี ยน ตั้งแต่ 501 ถึง 1,499 คน
7.3 ขนาดใหญ่ หมายถึง โรงเรี ยนที่มีนกั เรี ยน ตั้งแต่ 1,500 คน ขึ้นไป

