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การจัดการความขัดแย้ งในการปฏิบัตงิ านของปลัดองค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิน
จังหวัดอ่ างทอง
Conflict management on the performance of permanent secretary of
the local government organization in Angthong province
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บทคัดย่ อ
การวิจยั ครังนี มีวตั ถุประสงค์ 1) เพือศึกษาวิธีการจัดการความขัดแย้ งในการปฏิบตั ิงานและ 2) เพือเปรี ยบเทียบวิธีการ
จัดการความขัดแย้ งในการปฏิบัติงานตามสถานภาพของปลัดองค์กรปกครองส่วนท้ องถินจังหวัดอ่างทอง ประชากรทีใช้ ในการ
วิจยั คือ ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้ องถินจังหวัดอ่างทอง จํานวน 65 คน เครื องมือทีใช้ ในการเก็บรวบรวมข้ อมูลคือ แบบสอบถาม
ชนิดตัวเลือก สถิติทีใช้ ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้ แก่ ค่าความถี ร้ อยละ และการทดสอบไคสแควร์ ผลการวิจยั พบว่า 1) ปลัดองค์กร
ปกครองส่วนท้ องถินส่วนใหญ่ใช้ วิธีการจัดการความขัดแย้ งในการปฏิบตั ิงานกับนายกองค์กรปกครองส่วนท้ องถิน และสมาชิก
สภาองค์กรปกครองส่วนท้ องถินด้ วยวิธีการเอาชนะ การจัดการความขัดแย้ งกับบุคลากรภายในองค์กรปกครองส่วนท้ องถินและ
ประชาชนในท้ องถินด้ วยวิธีการร่วมมือ 2) ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้ องถินทีมี สถานภาพแตกต่างกัน มีวิธีการจัดการความขัดแย้ ง
แตกต่า งกัน โดยปลัด องค์ ก รปกครองส่ว นท้ องถิ นเพศหญิ งใช้ วิ ธี ก ารหลี ก เลี ยง อายุมากกว่า 50 ปี ใช้ วิ ธี ก ารเอาชนะและ
ประนีประนอม อายุราชการมากกว่า 20 ปี ใช้ วิธีการประนีประนอมและคุณวุฒิทางการศึกษาระดับปริ ญญาโทถึงปริ ญญาเอก
ใช้ วิธีการเอาชนะ
คําสําคัญ: การจัดการความขัดแย้ ง ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้ องถิน

Abstract
This purposes of this research were 1) to study conflict management method on the performance and 2) to
compare conflict management method on the performance based on status of permanent secretary of the local
government organization in Angthong province. Research populations were 65 of the permanent secretaries who
were working in the local government organization in Angthong province. Instruments for collecting information were
multiple choices questionnaires. Statistics used in data analysis were frequency value, percentage, and chi-square
test. The results revealed as followings. First, most of the permanent secretary in the local government organization
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used conflict management method on the performance of the president of the local government organization and
council members of local government organization by competition method. Conflict management coped with internal
staff of local government organization and people in the community by collaboration method. Second, permanent
secretary in the local government organization who had different status, also had different conflict management
methods. Female permanent secretaries used avoidance method, permanent secretaries whose age over 50 year
old used competition and accommodation method, permanent secretaries with service age more than 20 years used
competition method, and permanent secretaries with master or doctoral degree always used competition method.
Keywords: conflict management, permanent secretary in the local government organization

บทนํา
การปกครองส่วนท้ องถินเป็ นรู ปแบบของการ
ปกครองทีกระจายอํานาจให้ กับประชาชนในท้ องถิน
มีส่วนร่ วมในการปกครองตนเองเพื อตอบสนองต่อ
ความต้ องการอันแท้ จริ ง รวมทังการแก้ ไขปั ญหาทีพบ
ในท้ องถินได้ อย่างสะดวก รวดเร็ ว และเข้ าถึงประชาชน
อย่างแท้ จริ ง โดยกํ าหนดรู ปแบบการบริ หารองค์ กร
ปกครองส่วนท้ องถิ น เลียนแบบการบริ หารราชการ
ของรัฐบาลคือ นายกองค์กรปกครองส่วนท้ องถิน ทีมา
จากการเลือกตังจากประชาชน มีวาระการดํารงตําแหน่ง
คราวละ 4 ปี ทํ าหน้ า ที ในการกํ าหนดนโยบายการ
บริ หารองค์กรปกครองส่วนท้ องถิน ควบคุมรับผิดชอบ
การบริ ห ารราชการ เป็ นผู้บัง คับ บัญชา ข้ า ราชการ
พนัก งาน และลูก จ้ า ง องค์ ก รปกครองส่ว นท้ อ งถิ น
วางระเบี ยบเพือให้ ก ารทํา งานขององค์ ก รปกครอง
ส่วนท้ องถิน เป็ นไปด้ วยความเรี ยบร้ อย รวมทังหน้ าที
อืนๆ ตามทีกฎหมายกําหนด
องค์ ก รปกครองส่ว นท้ อ งถิ นยัง มี โ ครงสร้ าง
ทางการเมื อ งคื อ สภาองค์ ก รปกครองส่ว นท้ อ งถิ น
ซึงสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้ องถินมาจากการ
เลือกตังของประชาชนในท้ องถิน มีจํานวนและสัดส่วน
ตามขนาดขององค์กรปกครองส่วนท้ องถิน มีวาระการ

ดํารงตําแหน่งคราวละ 4 ปี ทําหน้ าทีสําคัญคือ การให้
ความเห็ นชอบแผนพั ฒนาท้ องถิ น ร่ างข้ อบั ญญั ติ
องค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ น ร่ างข้ อบังคับเกี ยวกั บ
งบประมาณรายจ่ายประจําปี ทีคณะผู้บริ หารอันได้ แก่
นายกองค์ ก รปกครอง ส่ว นท้ อ งถิ น เป็ นผู้นํ า เสนอ
นอกจากนี สภาองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ นยังมีหน้ าที
ควบคุมการปฏิบตั ิงานของคณะผู้บริ หารให้ ดําเนินการ
ตามนโยบายและแผนพัฒนาท้ องถิน ตลอดจนการ
เปิ ดประชุมเพือตังกระทู้สอบถามการทํางานของคณะ
ผู้บริ หาร และการอภิปรายทัวไปเพือให้ คณะผู้บริ หาร
แถลงข้ อเท็จจริ ง
กลไกหลักในการปฏิ บัติ ราชการขององค์ ก ร
ปกครองส่วนท้ องถิน คือ ข้ าราชการ พนักงาน และ
ลูกจ้ างองค์ ก รปกครองส่วนท้ องถิ น ซึงมีหน้ าทีและ
ความรับผิดชอบในการปฏิบตั ิราชการตามนโยบาย
และแผนพัฒนาท้ องถิ นตามทีนายกองค์กรปกครอง
ส่ ว นท้ องถิ นได้ นํ า เสนอและได้ รั บ ความเห็ น ชอบ
จากสภาองค์กรปกครองส่วนท้ องถินโดยผู้บงั คับบัญชา
ข้ า ราชการ พนัก งานและลูก จ้ าง องค์ ก รปกครอง
ส่ ว นท้ องถิ น คื อ ปลัด องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ องถิ น
ซึงนอกจากจะเป็ นผู้บงั คับบัญชา ข้ าราชการ พนักงาน
และลูก จ้ างภายในสํา นัก งานองค์ ก รปกครองส่ว น
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ท้ อ งถิ นแล้ ว ปลัด องค์ ก รปกครองส่ว นท้ อ งถิ น ยัง มี
หน้ าทีเกี ยวข้ องกับประชาชนในท้ องถิ นด้ านการจัด
การศึกษา การส่งเสริ มอาชีพ การอนามัยและสิงแวดล้ อม
การป้ องกั น บรรเทาสาธารณภัย และงานบริ ก าร
สาธารณะอืนๆ ในท้ องถิน
ดังจะเห็นได้ ว่าปลัดองค์กรปกครองส่วนท้ องถิน
ปฏิ บัติ หน้ าที บริ ห ารราชการส่วนท้ อ งถิ น ให้ เ ป็ นไป
ตามนโยบายการพั ฒ นาท้ องถิ นจากนายกองค์
กรปกครองส่วนท้ องถิน การดําเนินกิจกรรมสาธารณะ
ในพืนทีของสมาชิ กสภาองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ น
อีกทังมีหน้ าทีสําคัญคือการบังคับบัญชาข้ าราชการ
พนักงาน และลูกจ้ างขององค์กรปกครองส่วนท้ องถิน
ตลอดจนการให้ การบริ ก ารกับประชาชนในท้ องถิ น
จากหน้ า ที อัน หลากหลาย การเป็ นตัว กลางเชื อม
ประสานงานในฝ่ ายการเมื อง ข้ าราชการ พนักงาน
และลูกจ้ างจนถึงประชาชนในท้ องถิน อาจทําให้ เกิด
ความขัด แย้ งในสถานการณ์ ที ไม่ ส ามารถจัด สรร
ทรั พ ยากรให้ เพี ย งพอกับ ความต้ อ งการ หรื อ ความ
พึงพอใจให้ กบั ทุกฝ่ าย รวมทังวิธีการระดับการรับรู้ข้อมูล
ข่า วสาร โครงสร้ างขององค์ ก รการเมื อ งในองค์ ก ร
และบุคลิกภาพของแต่ละบุคคล
แม้ วา่ ความขัดแย้ งจะมีความหมายในทางลบ
บุคคลทัวไปในองค์ กรมักจะหลีกเลียงความขัดแย้ ง
รวมทังผู้บริ หารในองค์กรจะใช้ กลยุทธ์ ทางการบริ หาร
เพือระงับหรื อบรรเทาการขัดแย้ งระหว่างบุคลากรใน
องค์กรด้ วยกัน ความขัดแย้ งระหว่างบุคลากร ประชาชน
ผู้เข้ ามาติดต่อราชการ รวมถึงการกํ าหนดนโยบาย
สาธารณะทีไม่สร้ างข้ อขัดแย้ งระหว่างประชาชนใน
พืนที ซึงในความขัด แย้ ง จะช่ว ยสร้ างพลังทางบวก
ให้ กับ องค์ ก รโดยที หากในองค์ ก รดํ า เนิ น กิ จ กรรม
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ตามปกติโดยไม่มีสถานการณ์ อืนแทรกซ้ อนจะทําให้
การดําเนินการขององค์การอยูใ่ นความเฉือยชา แต่หาก
เกิดความขัดแย้ งในองค์กรจะทําให้ บคุ ลากรในองค์กร
นันรวมพลังจัดการความขัดแย้ ง สร้ างช่องทางในการ
ดํ า เนิ น การใหม่ ๆ ทํ า ให้ อ งค์ ก ารได้ พัฒ นาวิ ธี ก าร
ดําเนินการ บุคลากรในองค์การมีความสามัคคีเพิมขึน
ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้ องถินเป็ นคนกลาง
ทําหน้ าทีเชื อมต่อระหว่างนักการเมืองท้ องถิ น ทีมา
จากการเลือกตังของประชาชน ได้ แก่ นายกองค์การบริ หาร
ส่วนท้ องถินและสมาชิก สภาองค์กรปกครองส่วนท้ องถิน
ซึงทําหน้ าทีกํ าหนดนโยบาย กับข้ าราชการ พนักงาน
และลูกจ้ างองค์กรปกครองส่วนท้ องถิน ซึงทําหน้ าที
ปฏิบตั ิตามนโยบายรวมทังประชาชนในท้ องถินผู้เข้ า
รับบริ การจากองค์กรปกครองส่วนท้ องถิน จากสาเหตุ
ของความขัด แย้ ง ในการปฏิ บัติ ง านประกอบด้ ว ย
ความขัดแย้ งส่วนบุคคล ความขัดแย้ งด้ านทรัพยากร
ในการปฏิบตั ิงาน ความขัดแย้ งด้ านโครงสร้ างในการ
ปฏิบตั ิงานและความขัดแย้ งด้ านนโยบายการปฏิบตั ิงาน
ดังที Senanuch, & Bungchan (2015) พบว่าปั จจัยทีมี
อิทธิพลต่อความขัดแย้ งในระบบราชการระหว่างผลประโยชน์
ส่วนตนและผลประโยชน์สว่ นรวมขององค์กรปกครอง
ส่วนท้ องถิ นด้ านปั จจัย ส่วนบุคคลมีร ะดับ มากทีสุด
ความขั ด แย้ งในระบบราชการด้ านความขัด แย้ ง
ระหว่างหน่วยงานมากทีสุด รองลงมาคือ ความขัดแย้ ง
ระหว่างผู้บงั คับบัญชากับผู้ใต้ บงั คับบัญชา ความขัดแย้ ง
ระหว่างเพือนร่ วมงาน ความขัดแย้ งระหว่างข้ าราชการ
กับประชาชน และความขัดแย้ งต่อตนเองน้ อยทีสุด
ดังนันหากพบความขัดแย้ งในการปฏิบตั ิงาน ปลัดองค์กร
ปกครองส่วนท้ องถิน ซึงเป็ น ผู้มีอํานาจตัดสินใจแก้ ไข
ปั ญหาความขัดแย้ ง รวมถึงการปรับสภาพความขัดแย้ ง
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ทีพบให้ เกิดประโยชน์แก่องค์กรจําเป็ นต้ องหาวิธีการ
จัดการ ความขัดแย้ งของปลัดองค์กรปกครองส่วนท้ องถิน
เพือพัฒนาวิธีการบริ หารองค์กรปกครองส่วนท้ องถิน
ให้ เกิดประโยชน์ตอ่ ประชาชนต่อไป
การวิจยั ครังนีเป็ นการศึกษาถึงวิธีการจัดการ
ความขัดแย้ งของปลัดองค์กรปกครองส่วนท้ องถินใน
พืนที จัง หวัด อ่างทอง โดยเป็ นงานวิจัย ทีสํา นัก งาน
ส่งเสริ มการปกครองท้ องถินจังหวัดอ่างทองขอความ
อนุเคราะห์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรี อยุธยา
จัดทํางานวิจยั เพือหาข้ อมูลทางวิชาการสําหรับการวางแผน
พัฒนาบุคลากรอันได้ แก่ ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้ องถิน
ในสังกัด ซึงองค์กรปกครองส่วนท้ องถินในจังหวัดอ่างทอง
แต่ละประเภทจะมีขนาดและวัตถุประสงค์แตกต่างกันไป
ตามจํ า นวนประชากร อํ า นาจหน้ า ที ในการดํ า เนิ น
กิจกรรมในพืนทีและงบประมาณทีได้ รับการจัดสรร
และจัด เก็ บ ในพื นที ประกอบด้ วยองค์ ก รปกครอง
ส่วนท้ องถินได้ แก่ องค์การบริ หารส่วนจังหวัด 1 แห่ง
เทศบาลเมื อ ง 1 แห่ง เทศบาลตํา บล 20 แห่ง และ
องค์การบริ หารส่วนตําบล 43 แห่ง
วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพือศึกษาวิธีการจัดการความขัดแย้ งใน
การปฏิบตั ิงานของปลัดองค์กรปกครองส่วนท้ องถิน
2. เพือเปรี ยบเทียบวิธีการจัดการความขัดแย้ ง
ในการปฏิ บัติ ง านตามสถานภาพของปลัด องค์ ก ร
ปกครองส่วนท้ องถิน
แนวคิดและทฤษฎีทีเกียวข้ อง
ความขัดแย้ งเป็ นสถานการณ์ ทีบุคคลจําต้ อง
เลือกในการดําเนินการให้ บรรลุเป้าหมายทีแตกต่างกัน
ของอีกกลุ่มคน อันเกิดจากการขาดแคลนทรัพยากร
การควบคุมอํานาจ และการกําหนดเป้าหมาย หรื อ
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วิธีการดําเนินการไปสูเ่ ป้าหมาย โดยที Morris (2007)
ได้ กล่าวถึงสาเหตุของความขัดแย้ งทีมีรายละเอียด
แตกต่างกัน ดังนี
1. ความขัดแย้ งทางข้ อมูล (data conflicts) หรื อ
ความขัดแย้ งทีเกียวกับข้ อมูลข่าวสารข้ อเท็จจริ งอันเป็ น
สาเหตุจากการขาดแคลนข้ อมูลข่าวสาร ความเข้ าใจผิด
การสือความหมายไม่ตรงกัน ความสับสนทีเกียวกับความ
รับผิดชอบหรื อขอบเขตหน้ าที การใช้ วิธีการประเมิน
หรื อตีความทีแตกต่างกัน รวมถึงการแปลความหมาย
ข้ อมูลทีได้ รับมาไม่ตรงกัน และมุมมองทีแตกต่างกัน
2. ความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ (interest
conflicts) การแย่งชิงหรื ออาจมีการแย่งชิงทรัพยากร
ทีมีจํา กัด หรื อ แข่ง ขันกันในประเด็น ปั ญหาอืน การ
แข่งขันเกียวกับวิธีการ และการแข่งขันหรื ออาจมีการ
แข่งขันช่วงชิงเพือตอบสนองความต้ องการทางอารมณ์
(ความรัก ความนับถือ และความภูมิใจในตนเอง)
3. ความขัดแย้ งทางค่านิยม (value conflicts)
มีสาเหตุจากมุมมอง ความคิดและปรัชญา หรื อความ
เชือทีแตกต่างกัน ค่านิยมทีแตกต่างกัน วัตถุประสงค์
สมมติฐาน และความหวังทีแตกต่างกัน มาตรฐานใน
การประเมินแนวความคิดหรื อพฤติกรรมทีแตกต่างกัน
พื นฐานทางประวัติ ศ าสตร์ วัฒ นธรรม ประเพณี
หรื อวิธีการเลียงดูทีแตกต่างกันในแต่ละบุคคล หรื อ
กลุม่ บุคคล
4. ความขัดแย้ งทางความสัมพันธ์ (relationship
conflicts) มี สาเหตุจากบุคลิก ภาพที แตกต่า งกัน
พฤติกรรมทางลบทีเกิดขึนซําๆ กัน มุมมองทีไม่ตรงกัน
รู ป แ บ บ มุม ม อ ง ที ต า ย ต ัว เ ป ลี ย น แ ป ล ง ไม่ไ ด้
การติดต่อสือสารกันอย่างไม่ต่อเนือง ทังทางการฟั ง
และการแสดงออก หรื อการสือความหมายทีไม่ตรงกัน
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5. ความขัด แย้ ง ทางโครงสร้ าง (structural
conflicts) มีสาเหตุจากการแก่งแย่งในอํานาจหน้ าที
ความไม่เท่าเทียมกันหรื อความไม่ยตุ ิธรรมอันเกิดมา
จากอํานาจในการควบคุม ระเบียบหรื อ การจัดสรร
ทรั พ ยากร รวมทังปั ญ หาที เกิ ด จากปั จ จัยภายนอก
เช่น ลักษณะทางกายภาพ หรื อสภาพทางภูมิศาสตร์
ดังจะเห็นได้ ว่า สาเหตุของความขัดแย้ งเกิ ด
จากการขาดแคลนทรัพยากรในองค์กร ทําให้ บุคคล
ในองค์ กรแสวงหาอํานาจทีจะไปควบคุมทรั พยากร
และ การ ที เ ป้ าห มาย ขอ งบุ ค คลห รื อ วิ ธี ก าร ที
จะดํ า เนิ น การไปสู่ เ ป้ าหมายแตกต่ า งกั น ซึ งมี
รายละเอียดของสาเหตุของความขัดแย้ งด้ านต่างๆ
ประกอบด้ วย ความขัดแย้ งด้ านข้ อมูล ความขัดแย้ ง
ด้ าน ผลป ระ โยช น์ ค วา มขั ด แย้ ง ทา งค่ า นิ ย ม
ความขัด แย้ ง ทางความสัม พัน ธ์ และความขัด แย้ ง
ด้ า นโครงสร้ างนอกจากสาเหตุข องความขัด แย้ ง
ทีเกิ ด จากองค์ ป ระกอบส่ว นบุค คลแล้ ว สภาพและ
องค์ ป ระกอบขององค์ ก รก็ ยังเป็ นสาเหตุข องความ
ขัดแย้ ง โดยที Recee (2014) ได้ กล่าวถึง การเกิ ด
ความขัดแย้ งของบุคลากรต่อองค์กร ดังนี
1. การเปลียนแปลงขององค์ กร อันเกิ ดจาก
การพัฒนาองค์กร ซึงบุคลากรพึงพอใจให้ องค์กรคง
อยูใ่ นสภาพเดิม จะเกิดความตึงเครี ยดหากผู้บริ หารมี
นโยบายเปลียนแปลงองค์กร
2. การสือสารทีไม่มีประสิทธิภาพในองค์การ
ข้ อมูลถูกคัดกรอง เปลียนแปลง ไม่ครบถ้ วนและการ
รับรู้ข้อมูลทีแตกต่างกันของบุคลากร
3. ความแตกต่างของค่านิยมและวัฒนธรรม
ในองค์การ ความแตกต่างทางความคิดของบุคคลแต่
ละช่วงวัย ความแตกต่างทางเพศ
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4. การปรั บ เปลียนนโยบายการปฏิ บัติ ง าน
เ มื อ ผู้ บ ริ ห า ร ใ น อ ง ค์ ก ร ป รั บ เ ป ลี ย น น โย บ า ย
กํ า หนดกฎระเบี ยบหรื อ มาตรฐานการปฏิ บัติ งานที
ไม่เหมาะสม บุคลากรเกิดความสับสนจึงปฏิเสธการ
ปฏิ บัติ ต ามนโยบาย หรื อ ละเลยการปฏิ บัติ ง านที
เห็นว่าไม่เหมาะสม
5. ความไม่ไว้ วางใจต่อผู้บริ หาร ความหวาดระแวง
ไม่เคารพเชือฟั ง การมีความรู้ สึกว่าผู้บริ หารมองเห็น
บุคลากรคล้ ายเป็ นศัตรู ซึงตามปกติบคุ ลากรจะขาด
ความเคารพ ผู้บริ หารทีตนเองไม่ไว้ วางใจ การบริ หาร
แบบเผด็ จ การรวมทังต่ อ ต้ า นข้ อ เสนอแนะในการ
เปลียนแปลงของผู้บริ หาร
6. การแย่งชิงทรัพยากรทีขาดแคลน ในองค์กร
ทีกํ าลังลดขนาด (downsizing) ถูกลดงบประมาณ
ลดการจ่ายค่าตอบแทนพิเศษ หากผู้บริ หารไม่สามารถ
ชีแจงแผนการดําเนินการทีชัดเจนจะสร้ างความวิตก
กังวลในวิธีการบริ หารงาน
7. การขัดแย้ งระหว่างบุคคล อันเกิดจากวิธีการ
สือสารของบุคคล ภาวะทางอารมณ์ หรื อทัศนคติที
แตกต่างกัน อันเป็ นความขัดแย้ งทีเกิ ดจากอารมณ์
ความรู้สกึ ของแต่ละบุคคล
จ า ก แ น ว คิ ด ส า เ ห ตุ ค ว า ม ขั ด แ ย้ ง ข อ ง
นัก วิ ช าการ สามารถสรุ ป ได้ ถึ ง สาเหตุ ข องความ
ขัด แย้ ง ภายในองค์ ก าร เพื อใช้ เ ป็ นแนวทางในการ
วิจยั ได้ 4 สาเหตุ ดังนี
1. ความขั ด แย้ งส่ ว นบุ ค คล อั น เกิ ด จาก
ความขัดแย้ งส่วนตัว การมีแนวคิด ทัศนคติ ค่านิยม
ของแต่ ล ะบุค คลที แตกต่ า งกัน ประสบการณ์ เ ดิ ม
หรื อความขัดแย้ งทีเกิดขึนใหม่จากการได้ ปฏิสมั พันธ์
หรื อร่วมงานกัน ทําให้ เกิดความไม่ไว้ วางใจกัน
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2. ความขัดแย้ งด้ านทรัพยากรในการปฏิบตั ิงาน
ทังทีเป็ นรูปธรรม เช่น วัสดุสงของ
ิ และทีเป็ นนามธรรม เช่น
เกียรติยศ ชือเสียง อันเกิดจากวิธีการจัดสรรผลประโยชน์
ในองค์ กร การแย่งชิ งทรั พยากร ความต้ องการหรื อ ไม่
ต้ องการทรัพยากรบางประเภท
3. ความขั ด แย้ งด้ านโครงสร้ างในการ
ปฏิบตั ิงาน วิธีการทํางาน การควบคุมอํานาจ การก้ าว
ก่ า ยอํ า นาจ การสื อสารภายในองค์ ก าร ค่ า นิ ย ม
วัฒนธรรมองค์การ และการปรับเปลียนโครงสร้ างของ
องค์การ
4. ความขัดแย้ งด้ านนโยบายการปฏิบตั ิงาน
การกําหนดนโยบายทีผู้ปฏิบตั ิงานไม่เข้ าใจ ไม่ยอมรับ
และการเปลียนนโยบายจากการเปลียนผู้บริ หาร
วิธีการจัดการความขัดแย้ ง
ความขัดแย้ งเป็ นสถานการณ์ทีเกิดขึนเป็ นปกติ
ของทุกองค์กร แม้ วา่ นักวิชาการจะมองว่าความขัดแย้ ง
ทําให้ เกิดการพัฒนาองค์กรแต่ในทุกองค์กรจําเป็ นต้ อง
มี วิ ธี การจั ดการความขั ดแย้ งที แตกต่ างกั นไปตาม
สถานการณ์ จุ ดมุ่ งหมายขององค์ กร และอํ านาจของ
คู่ขดั แย้ ง ซึง Griffin, & Moorhead (2014); Colquitt,
Lepine, & Wesson (2015) ได้ กล่าวถึงวิธีการจัดการ
ความขัดแย้ ง ดังนี
1. การเอาชนะ (competition) เป็ นวิธีการที
คู่ขดั แย้ งต้ องการดําเนินการให้ บรรลุเป้าหมายแบบ
เดี ย วกั น โดยไม่ คํ า นึ ง ถึ ง ผลที อี ก ฝ่ ายจะได้ รั บ
การเอาชนะจะพบในกลุ่ ม ที มี อํ า นาจมากและ
ใช้ อํานาจมากดดันผู้ทีมีอํานาจและประสบการณ์ ใน
การปฏิ บัติ ง านน้ อย ภายใต้ ส ถานการณ์ ที ต้ อ งการ
ความรวดเร็ ว ในการตั ด สิ น ใจ เชื อมั นว่ า จะไม่ มี
ผู้ตอ่ ต้ านคัดค้ านผลการตัดสินใจ
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2. การหลีกเลียง (avoidance) เป็ นวิธีการที
คู่ขดั แย้ งทังสองฝ่ ายไม่ต้องการให้ การดําเนินการบรรลุ
เป้าหมายหรื อขัดขัดแย้ งทีเกิดขึนจะส่งผลกระทบต่อการ
บรรลุเป้าหมายเพียงเล็กน้ อย ภายใต้ สถานการณ์ทีผู้ทํา
หน้ าทีตัดสินใจมีพลังอํานาจน้ อยกว่าคูก่ รณีความขัดแย้ ง
หากพิจารณาถึงข้ อขัดแย้ งแล้ วพบว่า หากต้ องการตัดสินใจ
ระงับข้ อขัดแย้ งด้ วยวิธีการทีต้ องเผชิญหน้ าคู่ขดั แย้ ง
อาจจะสร้ างปั ญหาให้ เกิดขึนมากกว่าเดิม สมควรอยูห่ า่ ง
ความขัดแย้ ง หรื อเลือนกรณีความขัดแย้ งนันออกไป
เพือให้ คขู่ ดั แย้ งอยู่ในความสงบ หรื อเมือพบว่ามีผ้ อู ืน
สามารถดําเนินการแก้ ไขปั ญหาได้ ดีกว่าคูข่ ดั แย้ ง
3. ความร่ วมมือ (collaboration) เป็ นวิธีการ
ทีคูข่ ดั แย้ งทุกฝ่ ายมีความต้ องการดําเนินการให้ บรรลุ
เป้าหมายสูงจึงสร้ างความร่ วมมือกัน ทํางานภายใต้
สถานการณ์ ที คู่ขัด แย้ ง มี พ ลัง อํ า นาจเท่ า เที ย มกัน
สภาพปั ญหามีความซับซ้ อนทีต้ องมีการสังเคราะห์
เพื อให้ แ นวคิ ด ในการระงับ ข้ อ ขัด แย้ ง ที ไม่ส ามารถ
ดํ า เนิ น การได้ เ พี ย งลํ า พัง ฝ่ ายเดี ย วจํ า เป็ นต้ อ งใช้
ทรั พ ยากรภายในองค์ ก ารเข้ า มาช่ ว ยแก้ ไ ขปั ญ หา
แม้ วา่ จะเป็ นวิธีการทีต้ องใช้ ทรัพยากรเพือการจัดการ
ความขัดแย้ งมากทีสุด แต่การร่วมมือเป็ นจุดมุ่งหมาย
สูงสุดในการจัดการความขัดแย้ งได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
ก่อให้ เกิดความผูกพันกับองค์กร
4. การประนีประนอม (compromise) เป็ นวิธีการ
ทีคู่ขดั แย้ งทุกฝ่ ายมีความต้ องการบรรลุเป้าหมายใน
จุดทีแตกต่างกัน ภายใต้ สถานการณ์ทีทุกฝ่ ายมีพลัง
อํานาจเท่าเทียมกัน กระบวนการจัดการความขัดแย้ ง
ที ผ่ า นมาไม่ ส ามารถแก้ ไขปั ญ หาความขัดแย้ งได้
จําเป็ นต้ องลดปั ญหาความขัดแย้ งเพียงชัวคราว ภายใต้
สถานการณ์ ที ไม่ ซับ ซ้ อ น โดยแต่ ล ะฝ่ ายยอมสละ
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เครืองมือทีใช้ ในการเก็บข้ อมูล
เครื องมือทีใช้ ในการวิจยั ได้ แก่ แบบสอบถาม
ทีมีลกั ษณะเป็ นแบบสอบถามปลายปิ ด แบ่งออกเป็ น
2 ตอน ดังนี
ตอนที 1 แบบสอบถามเกียวกับสถานภาพของ
ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้ องถิน จํานวน 5 ข้ อ มีลกั ษณะ
เป็ นแบบสํารวจรายการ (check list) โดยสอบถามเกียวกับ
สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้ วย เพศ
อายุ อายุราชการ ประสบการณ์ การเป็ นปลัดองค์กร
ปกครองส่วนท้ องถินและคุณวุฒิทางการศึกษา
ตอนที 2 เป็ นแบบสอบถามวิธีการจัดการความ
ขัดแย้ งในการปฏิบตั ิงานโดยผู้วิจยั ได้ จําลองสถานการณ์
ต่างๆ ทีปลัดองค์กรปกครองส่วนท้ องถิน ได้ พบโดยมี
สถานการณ์ การปฏิบตั ิงานทีเกิดความขัดแย้ ง และวิธีการ
จัดการความขัดแย้ ง และมีการกําหนดคําตอบปลายเปิ ด
เพื อให้ ผ้ ูต อบแบบสอบถามสามารถระบุถึ ง วิ ธี ก าร
จัดการความขัดแย้ งทีแตกต่างจากวิธีการทีผู้วิจัยได้
กําหนด ซึงผู้วิจยั ได้ กําหนดสถานการณ์ความขัดแย้ ง
ตามสาเหตุข องความขัด แย้ งจากการปฏิ บัติ ง าน
ประกอบด้ วย ความขัดแย้ งกับนายกองค์กรปกครอง
ส่ ว นท้ องถิ นความขัด แย้ งกั บ สมาชิ ก สภาองค์ ก ร
วิธีการศึกษา
การวิจยั ครังนีเป็ นการวิจยั เชิงสํารวจ (survey ปกครองส่วนท้ องถิน ความขัดแย้ งกับบุคลากรภายใน
องค์ ก รปกครองส่ว นท้ อ งถิ นและความขัด แย้ ง กั บ
research) โดยมีรายละเอียดของการวิจยั ดังนี
ประชาชนภายในท้ องถิน การวิเคราะห์คุณภาพของ
ประชากร
ประชากรทีใช้ ในการวิจัย ได้ แก่ ปลัดองค์ กร เครื องมือโดยหาค่า IOC (index of item objective
ปกครองส่วนท้ องถิ น จังหวัดอ่างทอง ประกอบด้ วย concurrence) ของผู้เชียวชาญ มีค่า IOC=1 การนํา
ปลั ด องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด จํ า นวน 1 คน เครื องมือไปทดลองใช้ ในองค์กรปกครองส่วนท้ องถิน
ปลัดเทศบาลเมือง 1 คน ปลัดเทศบาลตําบล 20 คน อําเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรี อยุธยา เพือวิเคราะห์
และปลัดองค์การบริ หารส่วนตําบล 43 คน รวม 65 คน หาค่าสัมประสิทธิ• สหสัมพันธ์ แอลฟาของครอนบาค
มีคา่ 0.876
โดยมีผ้ ตู อบแบบสอบถามกลับมาจํานวน 44 คน
ผลประโยชน์เพียงบางส่วน แต่จะถูกชดเชยด้ วยการ
รักษาความสัมพันธ์ทีดีตอ่ กันในองค์กร
5. การยินยอม (accommodation) เป็ นวิธีการ
ทีฝ่ ายใดฝ่ ายหนึงไม่มีความต้ องการดําเนินการให้ บรรลุ
เป้าหมายโดยพบว่า ตนเองเป็ นฝ่ ายผิดพลาด อยู่ใน
ตําแหน่งทีอ่อนแอไม่มีพลังอํานาจเพียงพอเข้ าไปแก้ ไข
ปั ญหาความขัดแย้ ง หรื อมองเห็นว่าสถานการณ์ทีพบ
ไม่มีความสําคัญกับจุดมุง่ หมายของตน จึงยอมเสียสละ
บางสิงเพือแลกเปลียนกับผลประโยชน์ทีจะได้ รับใน
อนาคต รวมทังการสร้ างความสัมพันธ์ทีดีในองค์กรไว้
ดังจะเห็นได้ วา่ การตัดสินใจเลือกวิธีการจัดการ
ความขัดแย้ ง จะแตกต่างกันไปตามพลังอํานาจของ
ผู้ตดั สินใจ จุดมุง่ หมายทีต้ องการไปให้ ถึง ความร่ วมมือ
ของแต่ละฝ่ ายในองค์กร ความรวดเร็ ว ในการตัดสินใจ
และความซับซ้ อนของปั ญหาทีเกิดขึน ซึงผลของการ
ตัดสินใจเลือกวิธีการจัดการ ความขัดแย้ งจะเกียวข้ อง
กับ ความสัม พัน ธ์ ที ดี ข ององค์ ก รในระยะยาว และ
ความเคารพนับถือภาวะผู้นําขององค์กรในการตัดสินใจ
แก้ ไขความขัดแย้ งขององค์กร
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การดูแลคุ้มครองผู้ตอบแบบสอบถาม
งานวิ จั ย ได้ รั บ การพิ จ ารณาและผ่ า นการ
รับรองจากคณะกรรมการจริ ยธรรมการวิจยั ในมนุษย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาโดยยึดหลักเกณฑ์
ตามคําประกาศเฮลซิงกิ (declaration of Helsinki) มี
ความสอดคล้ อ งกับ หลัก จริ ย ธรรมสากลตลอดจน
กฎหมายข้ อ บัง คับ และข้ อ กํ า หนดภายในประเทศ
เลขทีใบรับรอง: HE-073-2563
ระยะเวลาทีเก็บข้ อมูล
เดือนสิงหาคม-เดือนกันยายน 2563
การวิเคราะห์ ข้อมูล
ผู้วิจยั ได้ กําหนดสถิติทีใช้ ในการวิเคราะห์ข้อมูล
ดังนี
1) การวิ เ คราะห์ ข้ อ มูล ด้ า นสถานภาพของ
ปลัด องค์ ก รปกครองส่วนท้ องถิ น โดยการแจกแจง
ความถี และค่าร้ อยละ

2) การวิเคราะห์ เปรี ยบเทียบวิธีการจัดการ
ความขัดแย้ ง ของปลัดองค์ กรปกครองส่วนท้ องถิ น
โดยการทดสอบไคสแควร์ (Chi-square test)
ผลการศึกษา
จากการจัดกระทํากับข้ อมูลทีได้ จากแบบสอบถาม
พบข้ อมูลเบืองต้ นของปลัดองค์กรปกครองส่วนท้ องถิน
จังหวัดอ่างทองส่วนใหญ่เป็ นเพศชาย (ร้ อยละ 68.18)
มีอายุระหว่าง 51-60 ปี (ร้ อยละ 75) มีอายุราชการระหว่าง
21-30 ปี (ร้ อยละ 63.64) ดํารงตําแหน่งปลัดองค์กร
ปกครองส่วนท้ องถินมากกว่า 20 ปี (ร้ อยละ 63.64)
และมี คุณ วุฒิ ท างการศึก ษาระดับ ปริ ญ ญาโท/เอก
(ร้ อยละ 90.91)
1. ป ลั ด อ ง ค์ ก า ร บ ริ ห า ร ส่ ว น ท้ อ ง ถิ น
จังหวัดอ่างทอง ใช้ วิธีการจัดการความขัดแย้ งในการ
ปฏิบตั ิงานกับบุคคลกลุม่ ต่างๆ ดังแสดงใน (Table 1)

Table 1 Percentage of conflict management methods of the permanent secretary of local administrative
organizations for different groups of individuals.
conflicts management
methods
competition
avoidance
collaboration
compromise
accommodation
others

president of the local
government organization
43.18
14.54
15.45
9.54
13.18
4.09

จาก (Table1) แสดงให้ เ ห็ น ว่า ปลัด องค์ ก ร
ปกครองส่ ว นท้ องถิ นส่ ว นใหญ่ ใ ช้ วิ ธี ก ารเอาชนะ

individuals
local administrative
organization members
31.82
10.90
17.72
27.27
6.36
4.09

local
personnel
15.45
5.45
52.72
16.82
7.72
1.80

local residents
3.63
12.72
17.73
16.36
5.91
5.45

จัด การความขัด แย้ ง กับ นายกองค์ ก รปกครองส่ว น
ท้ องถิน (43.18 เปอร์ เซ็นต์) และสมาชิกสภาองค์กร
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ปกครองส่วนท้ องถิ น (31.82 เปอร์ เซ็นต์ ) ในขณะที
ปลัด องค์ ก รปกครองส่ว นท้ อ งถิ นใช้ วิ ธี ก ารร่ ว มมื อ
จั ด การความขั ด แย้ งกั บ บุ ค ลากรภายในองค์ ก ร
ปกครองส่ว นท้ อ งถิ น (52.72 เปอร์ เ ซ็น ต์ ) และ
ประชาชนในท้ องถิน (17.73 เปอร์ เซ็นต์)

2. การเปรี ย บเที ย บวิ ธี ก ารจั ด การความ
ขัด แย้ ง ในการปฏิ บัติ ง านของปลัด องค์ ก รปกครอง
ส่ ว นท้ องถิ นกั บ บุ ค คลกลุ่ ม ต่ า งๆ จํ า แนกตาม
สถานภาพของปลัด องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ องถิ น
ดังแสดงใน (Table 2)

Table 2 Comparison of conflict management method on the performance based on status of permanent
secretary in the local government organization.
the status of permanent
secretary of local
administrative
organizations

president of the local
government
organization

local administrative
organization members

local personnel

local resident

-

-

-

29.384**
51-60 competition>all

-

-

-

18.077*
over 20 competition>all
*
13.145 &10.725*
graduate competition
>bachelor

-

11.955*
male avoidance>female
20.877**
51-60
accommodation>all
-

sex
age
service age
experience
qualification
*

13.246*
graduate competition
>bachelor

10.643 &10.359*
graduate compromise>
bachelor
**

-

level of significance at 0.05

จาก (Table 2 ) แสดงการเปรี ยบเทียบวิธีการ
จัดการความขัดแย้ งในการปฏิบตั ิงานของปลัดองค์กร
ปกครองส่ว นท้ อ งถิ นกับ บุค คลกลุ่ม ต่ า งๆ จํ า แนก
ตามสถานภาพของปลัดองค์กรปกครองส่วนท้ องถิน
ทีมีคา่
มีระดับนัยสําคัญทางสถิติที 0.05 สามารถ
จําแนกวิธีการจัดการความขัดแย้ งได้ ดงั นี
2.1 การเปรี ย บเที ย บวิ ธี ก ารจัด การความ
ขัดแย้ งในการปฏิบตั ิงานของปลัดองค์กรปกครองส่วน
ท้ องถิ นกับบุคคลกลุ่มต่างๆ จําแนกตามเพศ พบว่า
ปลัด องค์ ก รปกครองส่วนท้ อ งถิ นเพศหญิ งมี วิธี การ

จัด การความขัด แย้ ง กับ ประชาชนในท้ องถิ นด้ ว ย
วิธีการหลีกเลียง ( =11.955*)
2.2 การเปรี ย บเที ย บวิ ธี ก ารจัด การความ
ขัดแย้ งในการปฏิบตั ิงานของปลัดองค์กรปกครองส่วน
ท้ องถิ นกับบุคคลกลุ่มต่างๆ จําแนกตามอายุ พบว่า
ปลัด องค์ ก รปกครองส่ว นท้ อ งถิ นที มี อ ายุ 51-60 ปี
มีวิธีการจัดการความขัดแย้ งกับนายกองค์กรปกครอง
ส่ ว นท้ องถิ นด้ วยวิ ธี ก ารเอาชนะ ( =29.384** )
และจั ด การความขัด แย้ งกั บ ประชาชนในท้ องถิ น
ด้ วยวิธีการยินยอม ( =20.787**)
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2.3 การเปรี ยบเทียบวิธีการจัดการความขัดแย้ ง
ในการปฏิบตั ิงานของปลัดองค์กรปกครองส่วนท้ องถิน
กับบุคคลกลุ่มต่างๆ จํ าแนกตามอายุราชการพบว่า
ปลัด องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ องถิ นที มี อ ายุ ร าชการ
มากกว่ า 20 ปี มี วิ ธี ก ารจั ด การความขั ด แย้ งกั บ
สมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ นด้ วยวิธีการ
ประนีประนอม ( =18.077)
2.4 การเปรี ย บเที ย บวิ ธี ก ารจัด การความ
ขัดแย้ งในการปฏิบตั ิงานของปลัดองค์กรปกครองส่วน
ท้ องถินกับบุคคลกลุม่ ต่างๆ จําแนกตามประสบการณ์
การเป็ นปลัดองค์กรปกครองส่วนท้ องถินแตกต่างกันมี
วิธีการจัดการความขัดแย้ งไม่แตกต่างกัน
2.5 การเปรี ย บเที ย บวิ ธี ก ารจัด การความ
ขัดแย้ งในการปฏิบตั ิงานของปลัดองค์กรปกครองส่วน
ท้ องถิ นกั บ บุ ค คลกลุ่ม ต่ า งๆ จํ า แนกตามคุ ณ วุ ฒิ
การศึกษา พบว่า ปลัด องค์ กรปกครองส่วนท้ องถิ น
ทีมีคุณวุฒิการศึกษาระดับปริ ญญาโท/เอกมีวิธีการ
จัด การความขัด แย้ ง กับ นายกองค์ ก รปกครองส่ว น
ท้ อ งถิ นด้ ว ยวิ ธี ก ารเอาชนะ ( =13.246*) สมาชิ ก
สภาองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ นด้ วยวิธีการเอาชนะ
( =13.145*,10.725*) และบุ ค ลากรด้ วยวิ ธี ก าร
เอาชนะ ( =10.643**,10.359*)
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ส่วนท้ องถินจัดการความขัดแย้ งด้ วยวิธีการเอาชนะ
มากทีสุด เนืองจากประเด็นข้ อขัดแย้ งทีกํ าหนดเป็ น
ประเด็ น ความขัด แย้ ง ด้ า นนโยบายการปฏิ บัติ ง าน
จากฝ่ ายการเมื อ งกับ การจัด สรรผลประโยชน์ ที ไม่
เป็ นไปตามวิธี ป ฏิบัติ ราชการ ปลัด องค์ ก รปกครอง
ส่ ว นท้ องถิ นจึ ง ใช้ วิ ธี ก ารเจรจากั บ นายกองค์ ก ร
ปกครองส่ ว นท้ อ งถิ นเพื อชี แจงระเบี ย บวิ ธี ป ฏิ บัติ
ราชการ เนืองจากประเด็นปั ญหาทีกําหนดจะเกียวกับ
การปฏิบตั ิราชการ การยินยอมปฏิบตั ิตาม นโยบาย
ของนายกองค์ ก รปกครองส่ ว นท้ องถิ นที ขัด ต่ อ วิ ธี
ปฏิบตั ิราชการ และหากพิจารณาถึงประสบการณ์การ
ดํารงตําแหน่งปลัดองค์กรปกครองส่วนท้ องถินทีส่วน
ใหญ่มีประสบการณ์ ในตําแหน่งมากกว่า 10 ปี จึงมี
กลยุทธ์ในการจัดการความขัดแย้ งด้ วยวิธีการเอาชนะ
กับนายกองค์กรปกครองส่วนท้ องถินด้ วยการอ้ างถึง
กฎระเบี ย บในการปฏิ บัติ ราชการ ตลอดจนการนํ า
ประเด็ น ปั ญ หากํ า หนดเป็ นวาระการประชุ ม สภา
องค์กรปกครองส่วนท้ องถินเพือให้ สมาชิกสภาองค์กร
ปกครองส่วนท้ องถินมีส่วนร่ วมในการตัดสินใจและ
การรับผิดชอบผลจาก การตัดสินใจนัน ดังที Keanrubcrut
(2015) พบว่า การจัดการความขัดแย้ งด้ วยวิธีการเอาชนะ
ผู้บริ หารจะต้ องหาเหตุผลเพือให้ แนวคิดของตนเอง
ได้ รับการยอมรับจึงต้ องหากลยุทธ์หรื อวิธีการเพือให้ ผ้ อู นื
ยอมรับ แนวทางการปฏิบตั ิงานหรื อความคิดเห็นของตน
อภิปรายผล
1.2 การจัดการความขัดแย้ งในการปฏิบตั ิงาน
1. การจัดการความขัดแย้ งในการปฏิบตั ิงาน
ของปลัดองค์กรปกครองส่วนท้ องถินจังหวัดอ่างทอง ของปลัดองค์กรปกครองส่วนท้ องถินกับสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้ องถิน พบว่า ปลัดองค์กรปกครอง
ในการปฏิบตั ิงานกับบุคคลกลุม่ ต่างๆ
1.1 การจัดการความขัดแย้ งในการปฏิบตั ิงาน ส่วนท้ องถินจัดการความขัดแย้ งด้ วยวิธีการเอาชนะ
ของปลัดองค์กรปกครองส่วนท้ องถินกับนายกองค์กร มากทีสุดประเด็นสําคัญทีพบวิธีการจัดการความขัดแย้ ง
ปกครองส่ว นท้ อ งถิ นพบว่า ปลัด องค์ ก รปกครอง ด้ า นโครงสร้ างในการปฏิ บัติ ง านของปลัด องค์ ก ร
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ปกครองส่วนท้ องถินกับสมาชิกสภาองค์กรปกครอง
ส่วนท้ องถินด้ านการเอาชนะจะเป็ นประเด็นทีเกียวข้ อง
กับการเจรจาต่อรองเพือให้ ปลัดองค์กรปกครองส่วน
ท้ องถินจัดสรรงบประมาณจากองค์กรปกครองส่วน
ท้ องถิน สู่พืนทีของตนเพือผลประโยชน์ทางการเมือง
รวมถึงการเข้ ามาก้ าวก่ายการปฏิบตั ิงานของบุคลากร
ภายในองค์ ก รปกครองส่วนท้ องถิ น ซึงปลัด องค์ ก ร
ปกครองส่วนท้ องถินใช้ วิธีการเจรจา ชีแจงกับสมาชิก
สภาองค์กรปกครองส่วนท้ องถิน เพือการประนีประนอม
ดังที Woraponchaila, & Bungchan (2015) พบว่า
ความสัมพันธ์ ระหว่างอํานาจผลประโยชน์ทางการเมือง
กับการวิเคราะห์การกําหนดนโยบายสาธารณะของ
องค์ การบริ หารส่วนตําบลด้ านปั จจัยทีเกี ยวข้ องกับ
ความสัมพันธ์ ระหว่างฝ่ ายการเมือ งกับฝ่ ายบริ หาร
พบว่า ตัวแปรตามทีได้ รับอิทธิ พลมากทีสุดคือ การ
ก้ าวก่าย แทรกแซง ช่วยเหลือระหว่างฝ่ ายการเมืองและ
ฝ่ ายบริ หาร ในการนํานโยบายสาธารณะไปปฏิบตั ิ
1.3 การจัดการความขัดแย้ งในการปฏิบตั ิงาน
ของปลัด องค์ ก รปกครองส่ว นท้ อ งถิ นกับ บุค ลากร
ภายในองค์กรปกครองส่วนท้ องถิน พบว่า ปลัดองค์กร
ปกครองส่วนท้ องถินจัดการความขัดแย้ งด้ วยวิธีการ
ร่ วมมือมากทีสุด เนืองจากประเด็นข้ อขัดแย้ งทีกําหนด
เป็ นประเด็นโครงสร้ างในการปฏิบตั ิงาน ทีต้ องการสร้ าง
ความร่ วมมือในการปฏิบตั ิงานของบุคลากร การจัดการ
ความขัดแย้ งโดยวิธีการร่ วมมือจึงเป็ นวิธีการทีสามารถ
ตอบสนองความต้ องการของบุคลากรภายในองค์กรกับ
ผู้บริ หารทีส่งผลประโยชน์กบั องค์การ ดังที Naton (2012)
พบว่าการแก้ ไขข้ อขัดแย้ งโดยการร่ วมมื อเป็ นวิ ธีก าร
เดี ย วที สามารถแก้ ไ ขความขัด แย้ ง ได้ อ ย่ า งแท้ จ ริ ง
องค์การทีประสบผลสําเร็ จโดยส่วนใหญ่มกั ใช้ วิธีนีใน
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การแก้ ไขปั ญหาความขัดแย้ ง ซึงวิธีการนีผู้บริ หารจะ
มีบทบาทสําคัญเป็ นอย่างมากโดยมีบทบาทในการ
สร้ างบรรยากาศทีดีในการแลกเปลียนความคิดทีทํา
ให้ คู่กรณีเข้ ามาร่ วมกันแก้ ไขปั ญหาทีเกิดขึน เพือหา
แนวทางซึงทังสองฝ่ ายพึงพอใจและยอมรับได้ การแก้ ไข
ปั ญหาร่วมกันจะทําให้ บคุ ลากรในองค์การเกิดความรู้สกึ
ทีดีตอ่ กัน เกิดผลในการสร้ างสรรค์องค์การ
1.4 การจัดการความขัดแย้ งในการปฏิบตั ิงาน
ของปลัด องค์ กรปกครองส่วนท้ องถิ นกับ ประชาชน
ภายในท้ องถิน พบว่าปลัดองค์กรปกครองส่วนท้ องถิน
จัด การความขัด แย้ งด้ ว ยวิ ธี ก ารร่ ว มมื อ มากที สุด
เนืองจากประเด็นข้ อขัดแย้ งในประเด็นทีเกียวข้ องกับ
การมีส่วนร่ วมของประชาชนในการดําเนินกิจกรรม
ขององค์กรปกครองส่วนท้ องถิน ประเด็นสําคัญทีพบ
วิ ธี ก ารจั ด การความขัด แย้ ง แบบร่ ว มมื อ เพื อสร้ าง
ความพึงพอใจให้ กับประชาชนภายในท้ องถิ น ดังที
Intharachai (2012) พบว่าระบบราชการไทยยังคง
เป็ นระบบแบบแยกส่ว นและไม่ เ ข้ า ใจวิ ถี ชี วิ ต ของ
ประชาชนทีไม่ทราบขันตอนการปฏิบตั ิราชการทังที
ปรั ช ญาหรื อพันธกิ จ สํา คัญ ของทางราชการคือ การ
ให้ บริ การแก่ประชาชน และในความเป็ นจริ งทีผ่านมา
ในอดีต จะเห็นว่าประชาชนจะมีปฏิสมั พันธ์ กับส่วน
ราชการเมือมีเหตุจําเป็ นเท่านัน การเข้ ามามีบทบาท
หรื อ มี ส่ว นร่ ว มกัน ทํ า งานระหว่ า งรั ฐ กับ ประชาชน
จึงไม่เป็ นแนวทางเดียวได้ ดังนัน ปลัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้ องถินจังหวัดอ่างทองจึงเลือกใช้ วิธีการจัดการ
ความขัดแย้ งด้ วยการร่ วมมือ เพือรับฟั งความคิดเห็น
และชี แจงวิ ธี ก ารปฏิ บัติ ง านขององค์ ก รปกครอง
ส่ว นท้ องถิ น พร้ อมปรั บ วิ ธี ก ารให้ ส ามารถดํ า เนิ น
กิจกรรมร่วมกันได้
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2. การเปรี ย บเที ย บวิ ธี ก ารจั ด การความ
ขัดแย้ งในการปฏิบตั ิงานของปลัดองค์กรปกครองส่วน
ท้ องถิ นกับบุคคลกลุ่มต่างๆ จํ าแนกตามสถานภาพ
ของปลัดองค์กรปกครองส่วนท้ องถิน
2.1 การเปรี ย บเที ย บวิ ธี ก ารจัด การความ
ขัดแย้ งในการปฏิบตั ิงานของปลัดองค์กรปกครองส่วน
ท้ องถิ นกับบุคคลกลุ่มต่างๆ จําแนกตามเพศ พบว่า
ปลัดองค์ กรปกครองส่วนท้ องถิ นทีเพศหญิ งจัดการ
ความขัดแย้ งกับประชาชนภายในท้ องถินด้ วยวิธีการ
หลีก เลียง หากพบข้ อ ขัด แย้ ง ในการปฏิ บัติ ง านกับ
ประชาชานก็จะนําเสนอให้ นายกองค์กรปกครองส่วน
ท้ องถินเป็ นผู้พิจารณา สอดคล้ องกับผลการวิจัยของ
Permphon (2014) พบว่าบุคลากรทีมีเพศแตกต่าง
กัน มี วิ ธี ก ารจัด การความขัด แย้ ง แตกต่ า งกัน โดย
บุคลากรเพศหญิ งมีวิธีการจัดการความขัดแย้ งแบบ
เอาชนะ แบบหลี ก เลี ยง และแบบยิ น ยอมสูง กว่ า
บุคลากรเพศชาย เนืองจากเพศหญิ งเป็ นเพศทีชอบ
เอาอกเอาใจผู้อืน ต้ องการให้ ผ้ ูอืนพอใจ เป็ นผู้เสียสละ
ปล่ อ ยให้ ผู้ อื นดํ า เนิ น การไปตามที เขาชอบแม้ ว่ า
ตนเองจะไม่เห็นด้ วยก็ ตาม เป็ นผู้ไม่ต้องการให้ เกิ ด
ความบาดหมางใจกับผู้อืนไม่ต้องการการกระทบกระทัง
และหลีกเลียงความยุง่ เหยิง
2.2 การเปรี ย บเที ย บวิ ธี ก ารจัด การความ
ขัด แย้ ง ในการปฏิ บัติ ง านของปลัดองค์ กรปกครอง
ส่วนท้ องถิ นกับ บุค คลกลุ่ม ต่ า งๆ จํ า แนกตามอายุ
พบว่า ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้ องถินทีมีอายุ 51-60 ปี
ใช้ วิธีการจัดการความขัดแย้ งด้ วยวิธีการเอาชนะกับ
นายกองค์ ก รปกครองส่ว นท้ อ งถิ นเกี ยวกับ การใช้
อํานาจของนายกองค์กรปกครองส่วนท้ องถินประเด็น
ด้ านทรั พ ยากรทางการบริ หารและปลั ด องค์ ก ร
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ปกครองส่วนท้ องถินใช้ วิธีการยินยอมกับประชาชน
ในท้ อ งถิ นในประเด็ น ปั ญ หาเกี ยวกับ การบรรเทา
สาธารณภั ย กั บ ประชาชนภายในท้ องถิ นที ต้ อง
ประสานงานกับหน่วยงานภายนอก ขณะทีงานวิจยั ที
เกียวข้ องกับการจัดการความขัดแย้ งของผู้บริ หารใน
หน่วยงานต่างๆ ดังที Puttapee, & Pakotung (2017)
พบว่าความแตกต่างด้ านอายุไม่มีผลต่อการจัดการ
ความขัดแย้ งของผู้บริ หาร นอกจากนี Manthon (2016)
ยังให้ เหตุผลเพิมเติมว่า ผู้บริ หารทีมีอายุแตกต่างกันมี
วิธีการจัดการความขัดแย้ งไม่ได้ แตกต่างกัน เนืองจาก
ผู้ทีสามารถจัดการความขัดแย้ งได้ ดีนนต้
ั องมีความ
รอบรู้ เรื องพฤติ ก รรมมนุ ษ ย์ ไ ด้ เป็ นอย่ า งดี แม้ ว่ า
ลักษณะของปั ญหาจะคล้ ายคลึงกัน แต่ในบางครังก็
สามารถใช้ วิ ธี ก ารจัด การแก้ ไขปั ญ หาด้ ว ยวิ ธี ก าร
เดียวกันไม่ได้ การแก้ ไขปั ญหาจึงขึนอยู่กับดุลยพินิจ
ของผู้บริ หารด้ วย
2.3 การเปรี ย บเที ย บวิ ธี ก ารจัด การความ
ขัดแย้ งในการปฏิบตั ิงานของปลัดองค์กรปกครองส่วน
ท้ องถินกับบุคคลกลุม่ ต่างๆ จําแนกตามอายุราชการ
พบว่ า ปลัด องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ องถิ นที มี อ ายุ
ราชการมากกว่า 20 ปี ใช้ วิธีการจัดการความขัดแย้ ง
กับสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้ องถินด้ วยวิธีการ
ประนี ประนอม เนื องจากปลัดองค์ กรปกครองส่ว น
ท้ องถินส่วนใหญ่มีอายุราชการมากกว่า 20 ปี ทําให้ มี
ประสบการณ์การปฏิบตั ิราชการมาอย่างยาวนาน พบ
ประเด็นปั ญหาสามารถหาวิธีการจัดการแก้ ไขปั ญหา
ตามลักษณะและสภาพปั ญหาทีพบได้ สอดคล้ องกับ
ผลการวิจยั ของ Manthon (2016) ทีพบว่าผู้บริ หารที
มีอายุแตกต่างกันมีวิธีการจัดการความขัดแย้ งทีไม่
แตกต่างกัน เนืองจากผู้บริ หารทีจัดการความขัดแย้ ง
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ได้ ดี จะต้ องมีความรอบรู้เรื องพฤติกรรมมนุษย์ได้ เป็ น
อย่ า งดี แม้ ว่ า ลัก ษณะปั ญหาจะคล้ ายกั น แต่ ใ น
บางครั งก็ ใช้ วิธีการแก้ ไขปั ญหาอย่างเดียวกันไม่ได้
การแก้ ปัญหาจึงต้ องใช้ ดลุ ยพินิจของผู้บริ หารด้ วย
2.4 การเปรี ยบเทียบวิธีการจัดการความขัดแย้ ง
ในการปฏิบตั ิงานของปลัดองค์ กรปกครองส่วนท้ องถิ น
กับบุคคลกลุ่มต่างๆ จําแนกตามประสบการณ์การเป็ น
ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้ องถิน พบว่า ปลัดองค์กร
ปกครองส่วนท้ องถิ นทีมีประสบการณ์ การเป็ นปลัด
องค์ ก รปกครองส่ว นท้ อ งถิ นแตกต่ า งกัน ใช้ วิ ธี ก าร
จัดการความขัดแย้ งกับบุคคลกลุม่ ต่างๆ ไม่แตกต่างกัน
เนืองจากปลัดองค์กรปกครองส่วนท้ องถินส่วนใหญ่มี
ประสบการณ์การเป็ นปลัดองค์กรปกครองส่วนท้ องถิน
มากกว่า 20 ปี หากพิจารณาถึงองค์กรปกครองส่วนท้ องถิน
ทีมีการจัดตังล่าสุดคือองค์การบริ หารส่วนตําบล ซึงได้ มี
การจัดตังขึนตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การ
บริ หารส่วนตําบล พ.ศ. 2537 โดยมีการจัดตังองค์การ
บริ หารส่ว นตําบลในปี พ.ศ. 2538 แสดงว่า องค์ ก ร
ปกครองส่ว นท้ องถิ นมี ก ารจัด ตังมามากกว่า 20 ปี
ในขณะทีองค์ การบริ หารส่วนจังหวัดและเทศบาลมี
การจัดตังในระยะเวลาทีนานกว่านัน แสดงให้ เห็นว่า
ปลัดองค์ กรปกครองส่วนท้ องถินส่วนใหญ่ เป็ นปลัด
องค์ ก ารบริ หารส่ ว นตํ า บลมาตั งแต่ มี ก ารจั ด ตั ง
องค์ ก ารบริ ห ารส่ว นตํ า บลจึ ง มี ป ระสบการณ์ และ
ความชํานาญในการจัดการองค์กรปกครองส่วนท้ องถิน
สามารถจัดการความขัดแย้ งในสถานการณ์ ต่างๆ ได้ ดี
สอดคล้ องกับการวิจยั ของ Boonlimteng, & Noimuenwai
(2015) พบว่าระยะเวลาในการปฏิบตั ิงานมีความสัมพันธ์
กับความขัดแย้ งของบุคลากรอยู่บ้าง แต่อาจมีปัจจัย
อืนเข้ ามาเกียวข้ องกับความขัดแย้ งมากกว่า เนืองจาก
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บุคลากรทีมีอายุมากขึนก็จะมีระยะเวลาการปฏิบตั ิงาน
มากขึน ซึงมีโอกาสเกิดความขัดแย้ งได้ ในกระบวนการ
ทํางานตามปกติ และเกิดประสบการณ์ ในการแก้ ไข
ความขัดแย้ งมากขึนไปด้ วย รวมถึงการมีภาวะผู้นํา
และคุณวุฒิทางอารมณ์ทีเพิมขึน
2.5 การเปรี ยบเทียบวิธีการจัดการความขัดแย้ ง
ในการปฏิบตั ิงานของปลัดองค์กรปกครองส่วนท้ องถิน
กับบุคคลต่างๆ จําแนกตามคุณวุฒิการศึกษาของปลัด
องค์กรปกครองส่วนท้ องถิน พบว่า ปลัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้ องถิ นที มี คุณวุฒิ การศึ กษาระดับปริ ญญาโท/เอก
ใช้ วิธีการจัดการความขัดแย้ งกับนายกองค์กรปกครอง
ส่วนท้ องถิน สมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้ องถิน
และบุคลากรภายในองค์กรปกครองส่วนท้ องถินด้ วย
วิธีการเอาชนะ เนืองจากปลัดองค์กรปกครอง ส่วนท้ องถิน
ส่วนใหญ่ มีคุณวุฒิการศึกษาในระดับปริ ญญาโทและ
สูงกว่า และการกําหนดคุณสมบัติเฉพาะตําแหน่งของ
ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้ องถินทีต้ องมีคณ
ุ วุฒิการศึกษา
ไม่ตํ ากว่าปริ ญญาตรี ทางนิ ติศาสตร์ รั ฐศาสตร์ และ
รัฐประศาสนศาสตร์ ทําให้ บคุ ลากรขององค์กรปกครอง
ส่วนท้ องถินทีได้ รับการบรรจุและแต่งตังเป็ นข้ าราชการ
สังกัดองค์ปกครองส่วนท้ องถินทีมีคณ
ุ วุฒิการศึกษาใน
ระดับปริ ญญาตรี สาขาอืนมีความประสงค์ย้ายสายงาน
เพืออยูส่ ายงานทางการบริ หารในตําแหน่งปลัดองค์กร
ปกครองส่วนท้ องถิน จึงเข้ าศึกษาต่อในระดับทีสูงกว่า
ปริ ญญาตรี ในสาขาวิชารัฐศาสตร์ หรื อรัฐประศาสนศาสตร์
อีกทังมีประสบการณ์ในการบริ หารทําให้ มีความมันใจ
ในการตัดสินใจจัดการความขัดแย้ งโดยใช้ กฎ ระเบียบ
และวิธีการปฏิบตั ิราชการในขณะที Manthon (2016)
กล่าวว่าผู้บริ หารทีมีคุณวุฒิการศึกษาแตกต่างกันมี
วิธีการจัดการความขัดแย้ งไม่แตกต่างกัน เนืองจาก
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ผู้บริ หารในปั จจุบนั ได้ รับการสนับสนุน ส่งเสริ มให้ มีการ
2.3 ปลัด องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ องถิ นที มี
ยกระดับความรู้ความสามารถ มีการนําเทคโนโลยีสอสาร
ื
อายุ ร าชการมากกว่ า 20 ปี จั ด การความขัด แย้ ง
สมัยใหม่มาใช้ ในการบริ หารและประกอบการตัดสินใจ กั บ สมาชิ ก สภาองค์ ก รปกครองส่ ว นท้ องถิ นด้ วย
วิธีการประนีประนอม
2.4 ปลัด องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ องถิ นที มี
สรุ ป
1. การจัดการความขัดแย้ งของปลัดองค์กร ประสบการณ์ ก ารเป็ นปลัด องค์ ก รปกครองส่ ว น
ท้ องถิ นแตกต่างกันมีวิธีการจัดการความขัดแย้ งไม่
ปกครองส่วนท้ องถินกับบุคคลกลุม่ ต่างๆ
1.1 การจัดการความขัดแย้ งในการปฏิบตั ิงาน แตกต่างกัน
2.5 ปลัด องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ องถิ นที มี
ของปลัดองค์กรปกครองส่วนท้ องถินกับนายกองค์กร
ปกครองส่วนท้ องถินและสมาชิกสภาองค์กรปกครอง คุณวุฒิการศึกษาระดับปริ ญญาโท/เอกจัดการความ
ส่วนท้ องถินพบว่า ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ น ขัดแย้ งกับนายกองค์กรปกครองส่วนท้ องถิน สมาชิก
สภาองค์กรปกครองส่วนท้ องถินและบุคลากรภายใน
จัดการความขัดแย้ งด้ วยวิธีการเอาชนะมากทีสุด
1.2 การจัดการความขัดแย้ งในการปฏิบตั ิงาน องค์กรปกครองส่วนท้ องถินด้ วยวิธีการเอาชนะ
ของปลัด องค์ ก รปกครองส่ว นท้ อ งถิ นกับ บุค ลากร ข้ อค้ นพบจากการวิจัย
ภายในองค์กรปกครองส่วนท้ องถินและประชาชนใน
ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้ องถินจังหวัดอ่างทอง
ท้ องถิ น พบว่ า ปลัด องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ องถิ น ส่วนใหญ่มีอายุมากกว่า 50 ปี มีอายุราชการมากกว่า
จัดการความขัดแย้ งด้ วยวิธีการร่วมมือมากทีสุด
20 ปี และมีคณ
ุ วุฒิการศึกษาระดับปริ ญญาโท/เอก
2. การเปรี ยบเทียบวิธีการจัดการความขัดแย้ ง ใช้ วิธีจดั การความขัดแย้ งกับนายกฯ และสมาชิกสภา
ในการปฏิบตั ิงานของปลัดองค์ กรปกครองส่วนท้ องถิ น องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ องถิ นด้ วยวิ ธี ก ารเอาชนะ
กับบุคคลกลุม่ ต่างๆ จําแนกตามสถานภาพของปลัด เนืองจากปลัดองค์ กรปกครองส่ว นท้ องถิ นมีวัยวุฒิ
องค์ กรปกครองส่วนท้ องถิ นจํ าแนกตามสถานภาพ คุณวุฒิและประสบการณ์ การใช้ กฎระเบียบข้ อบังคับ
พบว่า
การบริ ห ารองค์ ก รปกครองส่ ว นท้ องถิ นมาอย่ า ง
2.1 ปลัด องค์ ก รปกครองส่ว นท้ อ งถิ นเพศ ยาวนานในขณะที นั ก การเมื อ งท้ องถิ นมี ว าระ
หญิงจัดการความขัดแย้ งกับประชาชนภายในท้ องถิน การดํารงตําแหน่งตามระยะเวลา จึงมีประสบการณ์
ด้ วยวิธีการหลีกเลียง
ในการจั ด การท้ องถิ นน้ อย ในขณะที ปลัด องค์ ก ร
2.2 ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้ องถินทีมีอายุ ปกครองส่ว นท้ อ งถิ นใช้ วิธีก ารจัดการความขัด แย้ ง
51-60 ปี จัดการความขัดแย้ งกับนายกองค์กรปกครอง กับ บุค ลากร และประชาชนในท้ อ งถิ นด้ ว ยวิ ธี ก าร
ส่วนท้ องถินด้ วยวิธีการเอาชนะในขณะทีจัดการความ ร่ ว มมื อ เพื อให้ บุค ลากรปฏิ บัติ ร าชการตอบสนอง
ขัดแย้ งกับประชาชนภายในท้ องถินด้ วยวิธีการยินยอม
และสร้ างความพึงพอใจต่อประชาชนผู้รับบริ การ
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