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บทคัดย่อ 

 
การวิจัยครั้งนี้วัตถุประสงค์ ๑) เพ่ือศึกษาบทบาทผู้น าฝ่ายปกครองในการจัดการปัญหา 

ความขัดแย้งในอ าเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี ๒) เพ่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อ
บทบาทผู้น าฝ่ายปกครองในการจัดการปัญหาความขัดแย้งในอ าเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี จ าแนกตาม
ปัจจัยส่วนบุคคล และ ๓) เพ่ือศึกษาปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะแนวทางการเสริมสร้างบทบาท
ผู้น าฝ่ายปกครองในการจัดการปัญหาความขัดแย้งในอ าเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี  การวิจัยเป็นแบบ
ผสานวิธี ประกอบด้วยการวิจัยเชิงปริมาณ ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล  
โดยมีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ ๐.๘๘๘ กลุ่มตัวอย่างคือประชาชนในอ าเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี 
จ านวน ๓๙๘ คนโดยสุ่มตัวอย่างจากประชากรทั้งหมด ๗๘,๑๗๒ คน ค านวณจากสูตรทาโร่ยามาเน่
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
ทดสอบสมมติฐานโดยการทดสอบค่าที (t-test) และการทดสอบค่าเอฟ (F-test) ด้วยวิธีการวิเคราะห์
ความแปรปรวนทางเดียว เมื่อพบว่ามีความแตกต่างจะท าการเปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉลี่ยเป็น
รายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยส าคัญน้อยที่สุด ส่วนการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามปลายเปิด วิเคราะห์
โดยการพรรณนาแจกแจงความถ่ีประกอบตาราง และการวิจัยเชิงคุณภาพ ใช้การสัมภาษณ์เชิงลึกจาก
ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ จ านวน ๑๒ คน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้เทคนิควิเคราะห์เนื้อหาเชิงพรรณนา 
 

ผลการวิจัยพบว่า 
๑) บทบาทผู้น าฝ่ายปกครองในการจัดการปัญหาความขัดแย้งในอ าเภอบ้านบึง จังหวัด

ชลบุรีโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( = ๔.๐๘, S.D. = ๐.๔๑๔) เมื่อจ าแนกเป็นรายด้านพบว่า อยู่ใน
ระดับมากทุกด้าน ตามล าดับค่าเฉลี่ย คือ ด้านการหลีกเลี่ยง ( = ๔.๑๑, S.D. = ๐.๔๗๘) ด้านการ



(๒) 

 

 

ปรองดอง ( = ๔.๑๐ , S.D. = ๐.๔๗๙) ด้านการร่วมมือ ( = ๔.๑๐ , S.D. = ๐.๔๗๒) ด้านการ
ประนีประนอม ( = ๔.๐๗, S.D. = ๐.๔๖๗) และด้านการบังคับ ( = ๔.๐๔, S.D. = ๐.๕๒๙) 

๒) ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนต่อบทบาทผู้น าฝ่ายปกครองในการ
จัดการปัญหาความขัดแย้งในอ าเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี โดยจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า 
ประชาชนที่มีเพศต่างกัน มีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน จึงปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย ส่วนประชาชนที่
มี อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในพ้ืนที่ต่างกัน มีความคิดเห็นแตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๑ จึงยอมรับสมมติฐานการวิจัย 

๓) ปัญหา อุปสรรคบทบาทผู้น าฝ่ายปกครองในการจัดการปัญหาความขัดแย้งในอ าเภอ
บ้านบึง จังหวัดชลบุรีพบว่า ผู้น าบางท่านอยู่ใต้บารมีของผู้มีอ านาจในท้องถิ่น พอมีปัญหาเกิดขึ้นจึงไม่
สามารถแก้ไขปัญหาได้ประชาชนไม่ฟังเหตุผลต่างคนต่างกระทบกันและโทษที่จะได้รับตามกฎหมายก็
ตามมา และมีการแบ่งฝักแบ่งฝ่ายคนละข้างกันจึงท าให้ปัญหาต่างๆบานปลายเพราะคนรอบข้างคอย
ส่งเสริมท าให้ชุมชนแตกแยกกัน ตลอดจนถึงการใช้อ านาจในทางที่ไม่ชอบธรรม และผู้น าบางท่าน   
ไม่ออกมาท างานอย่างเต็มที่เอาแต่ประโยชน์ส่วนตนโดยไม่ค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวม ข้อเสนอแนะ
คือ ผู้น าต้องมีความเป็นกลางของทุกๆ ปัญหา ควรใช้ผู้ใหญ่ที่ทั้งสองฝ่ายหรือกลุ่มคนที่นับถือ มาช่วย
เป็นกลางเพ่ือแก้ไข ทุกคนต้องใช้เหตุผลในการลดปัญหาความขัดแย้ง ควรหากิจกรรมให้ท าร่วมกันใน
ด้านความสามัคคีกลมเกลียวรักกันในชุมชนให้มีบ่อยๆขึ้น เพราะถ้ามีการร่วมมือท ากิจกรรมร่วมกันก็
จะซึมซับไปเรื่อยๆแล้วชุมชนก็จะรักกัน  
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Abstract 

    

Objectives of this research paper were to: 1. Study the role of administrative 

leadership in community conflict management of Ban Bueng District, Chon Buri Province, 

2. Compare the people’s opinions classified by personal factors about the role of 

administrative leadership in the community conflict management of Ban Bueng District, 

Chon Buri Province, and 3. Study the problems, obstacles and suggestions of the guidelines 

for strengthening the role of administrative leadership in the community conflict 

management of Ban Bueng District, Chon Buri Province.  

Methodology was the mixed methods: The quantitative research collected data 

by questionnaires with reliability value of 0.888 from 398 samples derived from the 

populations of 78,172 people in Ban Bueng District, Chon Buri Province by random 

sampling using the formula of Taro Yamane. Data were analyzed by frequency, percentage, 

mean, standard deviation, t -test, F-test, One-Way ANOVA and Least Significant 

Difference (LSD). The qualitative method collected data from 12 key informants by in-

depth-interview and analyzed data by descriptive content analysis. 

 

 



 

 

Findings of the research were as follows:  

1)  The role of administrative leadership in the community conflict 

management of Ban Bueng District, Chon Buri by overall was at high level ( = 4.08, S.D. 

= 0.414). Considering by each aspect, all aspects were rated at high level which were 

ranked as Avoidance was at = 4.11, S.D. = 0.478, Reconciliation was at = 4.10, S.D. = 

0.479, Collaboration was at = 4.10, S.D. = 0.472, Compromise was at  = 4.07, S.D. = 

0.467 and Compulsion was at  = 4.04, S.D. = 0.529. 

2) The comparative results of people’s opinions classified by personal factors 

towards the role of administrative leadership in the community conflict management of Ban 

Bueng District, Chon Buri Province revealed that people with different genders held no 

different opinions, thus rejecting the set hypothesis. People with different ages, levels of 

education, occupations and length of residency held different opinions at statistically 

significant level at 0.01, thus accepting the set hypothesis. 

3) Regarding the problems and obstacles of the role of administrative 

leadership in the community conflict management of Ban Bueng District, Chon Buri 

Province, some leaders were under the influence of the local authorities, when problem 

occurred, they could not be solved. People did not listen to reasons that could cause 

conflicts to arise within community, and it will lead them to get punishment by law. 

Segregation in the community escalated more problems Incitement and power abuse 

created more conflicts in the community. Moreover, some leaders did not dedicate to work 

for common good but they only worked for their own benefits.  

The suggestion was that the leaders must be neutral in every problem. Both 

Seniors or respectable elders from both sides should be brought to be arbitrators in the 

community. Everybody should help solve problems with reasons. There should be common 

activities that can promote the unity in the community frequently and eventually these 

activities will yield love and harmony in the community.  
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กิตติกรรมประกาศ 

สารนิพนธ์เล่มนี้ เรื่อง บทบาทผู้น าฝ่ายปกครองในการจัดการปัญหาความขัดแย้ง      
ในชุมชนอ าเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี ส าเร็จด้วยดีจากบุคคลหลายฝ่าย ผู้วิจัยขอขอบคุณ ท่านรอง
ศาสตราจารย์ ดร.สุรพล สุยะพรหม รองอธิการบดีฝ่ายกิจการท่ัวไป ผู้อ านวยการฝ่ายหลักสูตร
บัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ ผศ.ดร. เกียรติศักด์ิ สุขเหลือง ประธานหลักสูตร
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขารัฐประศาสนศาสตร์  ผศ.ดร.ธิติวุฒิ หมั่นมี ประธานกรรมการ
ควบคุมสารนิพนธ์  ผศ.ดร. เกียรติศักด์ิ สุขเหลือง กรรมการควบคุมสารนิพนธ์ และอาจารย์ทุกๆ ท่าน
ท่ีได้ช่วยให้ค าแนะน าแก่ผู้วิจัยมาตลอดต้ังแต่ต้น จนสารนิพนธ์นี้จบบริบูรณ์ 

ขออนุโมทนาขอบคุณผู้ทรงคุณวุฒิท้ัง ๕ ท่าน คือ ผศ.ดร.รัฐพล เย็นใจมา ผศ.ดร.อนุวัต 
กระสังข์ อาจารย์ ดร.ประเสริฐ ธิลาว อาจารย์ ดร.กาจญนา ด าจุติ และอาจารย์ ดร.สุริยา รักษาเมือง 
ท่ีได้กรุณาเป็นผู้เช่ียวชาญในการตรวจแบบเครื่องมือเพื่อในการวิจัย พร้อมท้ังให้ค าแนะน าในการ
ปรับปรุงแก้ไขแบบเครื่องมือให้มคีวามสมบูรณ์ยิ่งขึ้น 

อนุโมทนาขอบคุณ ท่านพิเนตร เลิศเขมทัต นายอ าเภอบ้านบึง ข้าราชการ ก านัน
ผู้ใหญ่บ้าน ต ารวจและประชาชน ในอ าเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี ท่ีได้เมตตาอนุเคราะห์ให้สัมภาษณ์ 
และความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามเป็นอย่างดียิ่งและตลอดจนเพื่อนนิสิตทุกรูป/คนท่ีมีส่วน
ช่วยเหลือในด้านการเรียนและให้ก าลังใจในการท าสารนิพนธ์ 

ขอกราบขอบพระคุณ พระครูปลัด เทือง เตชวณฺโณ เจ้าอาวาสวัดมาบไผ่ ท่ีท่านได้
อุปการะและสนับสนุนทุนการศึกษาจนจบ อนุโมทนาขอบคุณมารดาบิดาให้อุปการะท้ังให้ก าเนิดและ
ส่งเสียเรียนจนจบส าเร็จการศึกษา ขออนุโมทนาขอบคุณ โยมอาจารย์วารีญา ม่วงเกล้ียง ท่ีได้ช่วยให้
ค าปรึกษาและแนะน าในการท าสารนิพนธ์ แก่ผู้วิจัย จนงานวิจัยส าเร็จลุล่วงมาด้วยดี 

ขอเจริญพรขอบคุณคณะกรรมการสอบป้องกันสารนิพนธ์ทั้ง ๕ ท่าน คือ รศ.ดร.สุรินทร์ 
นิยมางกูร ประธานกรรมการ ผศ.ดร.บุษกร วัฒนบุตร กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ผศ.ดร.เกียรติศักด์ิ     
สุขเหลือง รองคณบดีคณะสังคมศาสตร์ ฝ่ายวิชาการ กรรมการ ผศ.ดร.อนุวัติ กระสังข์ กรรมการและ
เลขานุการ ท่ีได้ให้ขอเสนอแนะเพื่อให้สารนิพนธ์ฉบับนี้มีความถูกต้องและสมบูรณ์ยิ่งขึ้น 

ขออนุโมทาบุญขอบคุณ นายวรินทร นางจริยา นางสาวอัญชลี กองแก้ว นายสุทัศน์ชัย 
นางเสาวลักษณ์ สุขทนารักษ์ นายณัฐกฤษ ความดี นางวันเพ็ญ นางสาววรรนิศา ความดี และอีกหลาย
ท่านท่ีให้อุปการะ รับส่งไปศึกษาและสนับสนุนค่าน้ ามัน ตลอดจนส าเร็จการศึกษา 

สารนิพนธ์เล่มนี้ หากจะพึงมีคุณค่าและประโยชน์ใดๆ ผู้วิจัยขอน้อมถวายบูชาคุณ          
พระรัตนตรัย คือ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์  และมอบเป็นกตเวทิตาคุณแก่ มารดาบิดา           
พระอุปัชฌาย์ อาจารย์ ญาติโยมผู้ถวายปัจจัยส่ีและท่านผู้มีอุปการคุณทุกๆ ท่าน ท่ีมีส่วนร่วม
ช่วยเหลือในการท าสารนิพนธ์เล่มนี้จนเป็นส าเร็จเรียบร้อยบริบูรณ์ ดังท่ีปรากฏอยู่นี้ 
 

พระมหาวิเศษ กนฺตธมฺโม (มั่งค่ัง) 
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ 



  (๖) 
 

สารบญั 

 เร่ือง  หน้า 

บทคัดย่อภาษาไทย (๑) 

บทคัดย่อภาษาอังกฤษ (๓) 

กิตติกรรมประกาศ (๕) 

สารบัญ (๖) 

สารบัญตาราง (๘) 

สารบัญภาพ (๑๐) 

บทที่๑ บทน า   

 ๑.๑ ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา ๑ 
 ๑.๒ ค าถามการวิจัย ๔ 
 ๑.๓ วัตถุประสงค์การวิจัย ๔ 
 ๑.๔ ขอบเขตการวิจัย ๕ 
 ๑.๕ สมมติฐานการวิจัย ๖ 
 ๑.๖ นิยามศัพท์เฉพาะท่ีใช้ในการวิจัย ๖ 
 ๑.๗ ประโยชน์ท่ีได้รับจากการวิจัย ๗ 
    
บทที่ ๒ แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง  
 ๒.๑ แนวคิดทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้อง ๘ 
  ๒.๑.๑ แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับผู้น าฝ่ายปกครอง ๘ 
  ๒.๑.๒ แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับความขัดแย้งและการจัดการความ

ขัดแย้ง 
๑๘ 

 ๒.๒ ข้อมูลท่ัวไปของอ าเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี ๓๗ 
 ๒.๓ งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง ๔๑ 
 ๒.๔ กรอบแนวคิดในการวิจัย ๕๑ 
    
    

 
 
 
 

 



  (๗) 
 

สารบญั (ต่อ) 

 เร่ือง  หน้า 
บทที่ ๓ ๓.๑ วิธีด าเนินการวิจัย ๕๒ 
 ๓.๒ ประชากร กลุ่มตัวอย่างและผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ๕๒ 
 ๓.๓ เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย ๕๕ 
 ๓.๔ การเก็บรวบรวมข้อมูล ๕๘ 
 ๓.๕ การวิเคราะห์ข้อมูล ๕๙ 
    
บทที่ ๔ ผลการวิเคราะห์ข้อมูล  
 ๔.๑ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ๖๑ 
 ๔.๒ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลระดับบทบาทผู้น าฝ่ายปกครองในการ

จัดการปัญหาความขัดแย้งในอ าเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี 
 

๖๓ 
 ๔.๓ ผลการทดสอบสมมติฐาน  ๗๐ 
 ๔.๔ ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหา อุปสรรค และ

ข้อเสนอแนะบทบาทผู้น าฝ่ายปกครองในการจัดการปัญหาความ
ขัดแย้งในอ าเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี                                                  

 
 

๙๔ 
 ๔.๕ ผลการวิเคราะห์แบบสัมภาษณ์ของผู้ให้ข้อมูลหลักเกี่ยวกับ

บทบาทผู้น าฝ่ายปกครองในการจัดการปัญหาความขัดแย้งใน
อ าเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี  

 
 

๙๖ 
 ๔.๖ สรุปองค์ความรู้จาการวิจัย ๑๐๒ 
    
บทที่ ๕ สรุป อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ  
 ๕.๑ สรุปผลการวิจัย ๑๐๕ 
 ๕.๒ อภิปรายผลการวิจัย ๑๐๙ 
 ๕.๓ ข้อเสนอแนะ ๑๑๓ 
    
บรรณานุกรม   
ภาคผนวก   
 ภาคผนวก ก หนังสือขอความอนุเคราะห์ผู้เช่ียวชาญตรวจสอบคุณภาพ

เครื่องมือ 
๑๒๔ 

 ภาคผนวก ข ผลการหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ๑๓๐ 
 ภาคผนวก ค หนังสือขอความอนุเคราะห์น าแบบสอบถามไปทดลองใช้ 

(Try out) 
 

๑๓๖ 
 ภาคผนวก ง ผลการหาค่าความเช่ือมั่นของเครื่องมือ (Reliability) ๑๓๘ 
 ภาคผนวก จ หนังสือขอความอนุเคราะห์เก็บข้อมูลเพื่อการวิจัย ๑๔๑ 



  (๘) 
 

สารบญั (ต่อ) 

 เร่ือง  หน้า 
 ภาคผนวก ฉ หนังสือขอความอนุเคราะห์สัมภาษณ์เชิงลึก ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ  

(Key Informants) 
 

๑๔๓ 
 ภาคผนวก ช แบบสอบถามเพื่อการวิจัย ๑๕๖ 
 ภาคผนวก ซ แบบสัมภาษณ์เพื่อการวิจัย ๑๖๔ 
ประวัติผู้วิจัย  ๑๖๗ 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 

 

 

 

 



  (๙) 
 

สารบญัตาราง 

ตารางที่   หน้า 
๒.๑ สรุปบทบาทของผู้น าฝ่ายปกครองในการจัดการปัญหาความขัดแย้งใน

ชุมชน 
 

๓๖ 
๒.๒ จ านวนประชากรและกลุ่มตัวอย่างท่ีเป็นประชาชนผู้สิทธิ์เลือกตั้งและอาศัย

อยู่ในพื้นท่ีอ าเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี 
 

๕๔ 
๔.๑ แสดงจ านวน และค่าร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม ๖๒ 
๔.๒ ค่าเฉล่ีย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และบทบาทผู้น าฝ่ายปกครองในการ

จัดการปัญหาความขัดแย้งในอ าเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี โดยภาพรวม 
 

๖๔ 
๔.๓ ค่าเฉล่ีย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และบทบาทผู้น าฝ่ายปกครองในการ

จัดการปัญหาความขัดแย้งในอ าเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี  
ด้านการหลีกเล่ียง 

 
 

๖๕ 
๔.๔ ค่าเฉล่ีย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และบทบาทผู้น าฝ่ายปกครองในการ

จัดการปัญหาความขัดแย้งในอ าเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี  
ด้านการปรองดอง 

 
 

๖๖ 
๔.๕ ค่าเฉล่ีย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และบทบาทผู้น าฝ่ายปกครองในการ

จัดการปัญหาความขัดแย้งในอ าเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี  
ด้านการประนีประนอม 

 
 

๖๗ 
๔.๖ ค่าเฉล่ีย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และบทบาทผู้น าฝ่ายปกครองในการ

จัดการปัญหาความขัดแย้งในอ าเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี ด้านการร่วมมือ 
 

๖๘ 
๔.๗ ค่าเฉล่ีย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และบทบาทผู้น าฝ่ายปกครองในการ

จัดการปัญหาความขัดแย้งในอ าเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี ด้านการบังคับ 
 

๖๙ 
๔.๘ การเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนต่อบทบาทผู้น าฝ่ายปกครอง

ในการจัดการปัญหาความขัดแย้งในอ าเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี  
จ าแนกตามเพศ 

 
 

๗๐ 
๔.๙ การเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนต่อบทบาทผู้น าฝ่ายปกครอง

ในการจัดการปัญหาความขัดแย้งในอ าเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี  
จ าแนกตามอายุ 

 
 

๗๑ 
๔.๑๐ การเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยส าคัญน้อยท่ีสุดของ

บทบาทผู้น าฝ่ายปกครองในการจัดการปัญหาความขัดแย้งในอ าเภอบ้าน
บึง จังหวัดชลบุรี โดยจ าแนกตามบทบาทผู้น าฝ่ายปกครองในการจัดการ
ปัญหาความขัดแย้งใน ด้านการประนีประนอม 

 
 
 

๗๒ 
   

 
 



  (๑๐) 
 

สารบญัตาราง (ต่อ) 

ตารางที่  หน้า 
๔.๑๑ การเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยส าคัญน้อยท่ีสุดของ

บทบาทผู้น าฝ่ายปกครองในการจัดการปัญหาความขัดแย้งในอ าเภอบ้าน
บึง จังหวัดชลบุรี โดยจ าแนกตามบทบาทผู้น าฝ่ายปกครองในการจัดการ
ปัญหาความขัดแย้งใน ด้านการบังคับ 

 
 
 

๗๓ 
๔.๑๒ การเปรียบเทียบบทบาทผู้น าฝ่ายปกครองในการจัดการปัญหาความ

ขัดแย้งในอ าเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี จ าแนกตามการศึกษา 
 

๗๔ 
๔.๑๓ การเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยส าคัญน้อยท่ีสุดของ

บทบาทผู้น าฝ่ายปกครองในการจัดการปัญหาความขัดแย้งในอ าเภอบ้าน
บึง จังหวัดชลบุรี โดยจ าแนกตามบทบาทผู้น าฝ่ายปกครองในการจัดการ
ปัญหาความขัดแย้งใน ด้านการหลีกเล่ียง 

 
 
 

๗๕ 
๔.๑๔ การเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยส าคัญน้อยท่ีสุดของ

บทบาท  ผู้น าฝ่ายปกครองในการจัดการปัญหาความขัดแย้งในอ าเภอบ้าน
บึง จังหวัดชลบุรี โดยจ าแนกตามบทบาทผู้น าฝ่ายปกครองในการจัดการ
ปัญหาความขัดแย้งใน ด้านการปรองดอง 

 
 
 

๗๖ 
๔.๑๕ การเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยส าคัญน้อยท่ีสุดของ

บทบาทผู้น าฝ่ายปกครองในการจัดการปัญหาความขัดแย้งในอ าเภอบ้าน
บึง จังหวัดชลบุรีโดยจ าแนกตามบทบาทผู้น าฝ่ายปกครองในการจัดการ
ปัญหาความขัดแย้งใน ด้านการประนีประนอม 

 
 
 

๗๗ 
๔.๑๖ การเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยส าคัญน้อยท่ีสุดของ

บทบาทผู้น าฝ่ายปกครองในการจัดการปัญหาความขัดแย้งในอ าเภอบ้าน
บึง จังหวัดชลบุรี โดยจ าแนกตามบทบาทผู้น าฝ่ายปกครองในการจัดการ
ปัญหาความขัดแย้งใน ด้านการร่วมมือ 

 
 
 

๗๘ 
๔.๑๗ การเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยส าคัญน้อยท่ีสุดของ

บทบาทผู้น าฝ่ายปกครองในการจัดการปัญหาความขัดแย้งในอ าเภอบ้าน
บึง จังหวัดชลบุรีโดยจ าแนกตามบทบาทผู้น าฝ่ายปกครองในการจัดการ
ปัญหาความขัดแย้งใน     ด้านการบังคับ 

 
 
 

๗๙ 
๔.๑๘ การเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนต่อบทบาทผู้น าฝ่ายปกครอง

ในการจัดการปัญหาความขัดแย้งในอ าเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี จ าแนก
ตามอาชีพ 

 
 

๘๐ 
 
 
 



  (๑๑) 
 

สารบญัตาราง (ต่อ) 

ตารางที่  หน้า 
๔.๑๙ การเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยส าคัญน้อยท่ีสุดของ

บทบาทผู้น าฝ่ายปกครองในการจัดการปัญหาความขัดแย้งในอ าเภอบ้าน
บึง จังหวัดชลบุรี โดยจ าแนกตามบทบาทผู้น าฝ่ายปกครองในการจัดการ
ปัญหาความขัดแย้งใน ด้านการหลีกเล่ียง 

 
 
 

๘๑ 
๔.๒๐ การเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยส าคัญน้อยท่ีสุดของ

บทบาทผู้น าฝ่ายปกครองในการจัดการปัญหาความขัดแย้งในอ าเภอบ้าน
บึง จังหวัดชลบุรี โดยจ าแนกตามบทบาทผู้น าฝ่ายปกครองในการจัดการ
ปัญหาความขัดแย้งใน ด้านการปรองดอง 

 
 
 

๘๒ 
๔.๒๑ การเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยส าคัญน้อยท่ีสุดของ

บทบาทผู้น าฝ่ายปกครองในการจัดการปัญหาความขัดแย้งในอ าเภอบ้าน
บึง จังหวัดชลบุรี โดยจ าแนกตามบทบาทผู้น าฝ่ายปกครองในการจัดการ
ปัญหาความขัดแย้งใน ด้านการประนีประนอม 

 
 
 

๘๓ 
๔.๒๒ การเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยส าคัญน้อยท่ีสุดของ

บทบาทผู้น าฝ่ายปกครองในการจัดการปัญหาความขัดแย้งในอ าเภอบ้าน
บึง จังหวัดชลบุรี โดยจ าแนกตามบทบาทผู้น าฝ่ายปกครองในการจัดการ
ปัญหาความขัดแย้งใน ด้านการร่วมมือ 

 
 
 

๘๔ 
๔.๒๓ การเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยส าคัญน้อยท่ีสุดของ

บทบาทผู้น าฝ่ายปกครองในการจัดการปัญหาความขัดแย้งในอ าเภอบ้าน
บึง จังหวัดชลบุรี โดยจ าแนกตามบทบาทผู้น าฝ่ายปกครองในการจัดการ
ปัญหาความขัดแย้งใน ด้านการบังคับ 

 
 
 

๘๕ 
๔.๒๔ การเปรียบเทียบความคิดเห็นของแระชาชนบทบาทผู้น าฝ่ายปกครองใน

การจัดการปัญหาความขัดแย้งในอ าเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี จ าแนกตาม
ระยะเวลาท่ีอาศัยอยู่ในพื้นท่ี 

 
 
 

๘๖ 
๔.๒๕ การเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยส าคัญน้อยท่ีสุดของ

บทบาทผู้น าฝ่ายปกครองในการจัดการปัญหาความขัดแย้งในอ าเภอบ้าน
บึง จังหวัดชลบุรี โดยจ าแนกตามบทบาทผู้น าฝ่ายปกครองในการจัดการ
ปัญหาความขัดแย้งใน ด้านการหลีกเล่ียง 

 
 
 

๘๗ 
๔.๒๖ การเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยส าคัญน้อยท่ีสุดของ

บทบาทผู้น าฝ่ายปกครองในการจัดการปัญหาความขัดแย้งในอ าเภอบ้าน
บึง จังหวัดชลบุรี โดยจ าแนกตามบทบาทผู้น าฝ่ายปกครองในการจัดการ
ปัญหาความขัดแย้งใน ด้านการปรองดอง 

 
 
 

๘๘ 
   



  (๑๒) 
 

 สารบญัตาราง (ต่อ)  

ตารางที่  หน้า 
๔.๒๗ การเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยส าคัญน้อยท่ีสุดของ

บทบาทผู้น าฝ่ายปกครองในการจัดการปัญหาความขัดแย้งในอ าเภอบ้าน
บึง จังหวัดชลบุรี โดยจ าแนกตามบทบาทผู้น าฝ่ายปกครองในการจัดการ
ปัญหาความขัดแย้งใน ด้านการประนีประนอม 

 
 
 

๘๙ 
๔.๒๘ การเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยส าคัญน้อยท่ีสุดของ

บทบาทผู้น าฝ่ายปกครองในการจัดการปัญหาความขัดแย้งในอ าเภอบ้าน
บึง จังหวัดชลบุรี โดยจ าแนกตามบทบาทผู้น าฝ่ายปกครองในการจัดการ
ปัญหาความขัดแย้งใน ด้านการร่วมมือ 

 
 

 
๙๐ 

๔.๒๙ การเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยส าคัญน้อยท่ีสุดของ
บทบาทผู้น าฝ่ายปกครองในการจัดการปัญหาความขัดแย้งในอ าเภอบ้าน
บึง จังหวัดชลบุรี โดยจ าแนกตามบทบาทผู้น าฝ่ายปกครองในการจัดการ
ปัญหาความขัดแย้งใน  ด้านการบังคับ 

 
 
 

๙๑ 
๔.๓๐ ผลสรุปโดยรวมการเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนต่อบทบาท

ผู้น าฝ่าย   ปกครองในการจัดการปัญหาความขัดแย้งในอ าเภอบ้านบึง 
จังหวัดชลบุรี โดยจ าแนกตามบทบาทผู้น าฝ่ายปกครองในการจัดการ
ปัญหาความขัดแย้ง ตามสมมติฐานท่ี ๑ – ๕ 

 
 
 

๙๒ 
๔.๓๑ ปัญหาและอุปสรรคเกี่ยวกับบทบาทผู้น าฝ่ายปกครองในการจัดการปัญหา

ความ ขัดแย้งในอ าเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี 
 

๙๔ 
๔.๓๒ ข้อเสนอแนะในการเสริมสร้างบทบาทผู้น าฝ่ายปกครองในการจัดการ

ปัญหาความขัดแย้งในชุมชน อ าเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี 
 

๙๕ 
   
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 



  (๑๓) 
 

สารบญัแผนภาพ 

แผนภาพที ่  หน้า 
๒.๑ กรอบแนวคิดในการวิจัย ๕๑ 
๔.๑ สรุปองค์ความรู้ท่ีได้จากการวิจัย ๑๐๓ 

 

 



   
บทที่ ๑ 

 
    บทน ำ 

 
๑.๑ ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

ก ำนัน ผู้ใหญ่บ้ำน หรือผู้น ำฝ่ำยปกครองเป็นสถำบันที่มีอยู่คู่สังคมไทยมำช้ำนำน ถือเป็น
ส่วนหนึ่งของสถำบันกำรเมืองกำรปกครอง ซึ่งได้ถือก ำเนิดและมีพัฒนำกำรอย่ำงต่อเนื่องมำต้ังแต่สมัย
พระบำทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัว รัชกำลท่ี ๕ โดยก ำนันผู้ใหญ่บ้ำนมีบทบำทและอ ำนำจ
หน้ำท่ีในเขตต ำบลและหมู่บ้ำน ท่ีเรียกกันว่ำ “กำรปกครองท้องท่ี” ก ำนันผู้ใหญ่บ้ำนจึงมีฐำนะเป็น
ผู้แทนของรัฐท่ีปฏิบัติงำนใกล้ชิดกับประชำชนในท้องท่ีช่วยในเรื่องกำรประสำนงำน กำรประชุม
ลูกบ้ำน กำรแจ้งข่ำวสำรของทำงรำชกำรให้ลูกบ้ำนทรำบ และดูแลควำมสุขทุกข์ของลูกบ้ำนในด้ำน
ต่ำงๆ ดังนั้น ก ำนันผู้ใหญ่บ้ำนจึงมีสถำนะท่ีเป็นท้ังผู้แทนประชำชนและเป็นผู้น ำของชุมชน กล่ำวคือ                      
ผู้ใหญ่บ้ำนรับผิดชอบบทบำทสองด้ำนพร้อมกัน คือ กึ่งข้ำรำชกำรประจ ำและกึ่งข้ำรำชกำรกำรเมือง 
ในระดับท้องถิ่น โดยก ำนัน ผู้ใหญ่บ้ำนเปรียบเสมือนกลไกท่ีส ำคัญของกำรปกครองในส่วนท้องถิ่นและ
เป็นตัวแทนของกระทรวงมหำดไทยในกำรเป็นผู้น ำต ำบลหมู่บ้ำน ท่ีมีบทบำทส ำคัญในกำรเป็น ผู้ช่วย
เหลือทำงรำชกำรในกำรบ ำบัดทุกข์ บ ำรุงสุขแก่ประชำชนในต ำบลหมู่บ้ำน ประสำนประชำชนในพื้นท่ี 
น ำแนวนโยบำยของรัฐ กระทรวง ทบวง กรมต่ำงๆ มำปฏิบัติในพื้นท่ี และเป็นผู้แทนประชำชน       
ในต ำบลหมู่บ้ำนในกำรติดต่อกับภำคส่วนต่ำงๆ รวมท้ังประสำนงำนกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
องค์กำรพัฒนำเอกชนหรือภำคธุรกิจเอกชนร่วมกันพัฒนำท้องถิ่น  

เพื่อให้ประชำชนในต ำบลหมู่บ้ำนมีควำมอยู่ดีกินดี และชุมชนมีควำมสุข เพรำะนอกจำก
กำรปฏิบัติหน้ำท่ีในกำรรักษำควำมสงบเรียบร้อยในพื้นท่ีตลอด ๒๔ ช่ัวโมง เป็นผู้ช่วยเหลือรำชกำร
ของทุกกระทรวง ทบวง กรม ในพื้นท่ีต ำบล หมู่บ้ำน อีกท้ังยังมีอ ำนำจหน้ำท่ีตำมพระรำชบัญญัติ
ลักษณะกำรปกครองท้องท่ี พ.ศ. ๒๕๔๗ ตลอดจนได้รับกำรแต่งต้ังให้เป็นเจ้ำพนักงำนตำมกฎหมำย
อื่นๆ หลำยฉบับ นอกจำกนี้ยังท ำหน้ำท่ีประสำนงำนระหว่ำงรำชกำรส่วนภูมิภำค ต ำบล หมู่บ้ำน และ 
ในกำรน ำนโยบำยส ำคัญของรัฐบำลไปปฏิบัติให้บังเกิดผลในพื้นท่ี  จึงจะเห็นได้ว่ำนโยบำยส ำคัญ    
ของรัฐบำลทุกเรื่องล้วนมีก ำนัน ผู้ใหญ่บ้ำน เป็นผู้เข้ำไปมีส่วนร่วมในกำรขับเคล่ือนท้ังส้ิน๑  

ในอดีตสังคมชนบทของไทยเป็นสังคมท่ีมีควำมสงบ เรียบง่ำย มีควำมสมัครสมำน
สำมัคคี เป็นสังคมท่ีช่วยเหลือกันและกัน โดยหำกมีกำรอยู่รวมกันในสังคมด้วยคนจ ำนวนมำก         
ก็เป็นไปได้ท่ี จะเกิดควำมขัดแย้งและปัญหำเกิดขึ้นได้ง่ำย เนื่องจำกสภำพนิสัยใจคอ บุคลิกภำพ 
ทักษะในชีวิต และควำมรู้ควำมสำมำรถของแต่ละคนมีไม่เท่ำกัน บำงครั้งปัญหำท่ีเกิดขึ้นก็มีควำม

                                                             
๑อุสมำน ซำและ,อับดุลเลำะ ยูโซะ “ควำมคิดเห็นของประชำชนต่อบทบำทผู้น ำฝ่ำยปกครองในเขต

อ ำเภอเมืองยะลำ จังหวัดยะลำ”, วำรสำร AL-NUR,ปีที่ ๑๑ ฉบับที่ ๒๐  (มกรำคม – มิถุนำยน ๒๔๔๙): ๑๑๗. 



     ๒ 
 

รุนแรงจนก่อให้เกิดควำมเสียหำยแก่บุคคลท่ีขัดแย้งกัน และส่งผลต่อควำมสำมัคคีของในชุมชนตำมมำ
อีกด้วย๒  

ปัจจุบันควำมขัดแย้งเป็นปัญหำท่ีพบกันเป็นประจ ำในสังคมและเกิดเพิ่มขึ้นอย่ำง
มำกมำยในสังคมไทย ไม่ว่ำจะเป็นควำมขัดแย้งระหว่ำงบุคคลกับบุคคล บุคคลกับกลุ่ม กลุ่มกับกลุ่ม 
กลุ่ม/บุคคลกับองค์กร/หน่วยงำนของรัฐหรือในชุมชนสังคมหรือประเทศชำติ ซึ่งส่วนหนึ่งอำจ
เนื่องมำจำกควำมเจริญเติบโตของตัวเมืองอย่ำงรวดเร็ว มีกำรเปล่ียนแปลงโครงสร้ำงทำงวัฒนธรรมท่ี
เปิดโอกำสให้ประชำชนเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรปกครอง หรือกำรจัดกำรชุมชนของตนมำกขึ้นตำมสิทธิ
ท่ีก ำหนดในรัฐธรรมนูญ กำรมีช่องทำงกำรรับรู้ข้อมูลข่ำวสำรท่ีรวดเร็วตำมกำรพัฒนำของเทคโนโลยี
ท ำให้สภำพควำมเป็นอยู่ ตลอดจนลักษณะกำรคิดและกำรจัดกำรเกิดเปล่ียนแปลง ท ำให้เกิดปัญหำ
ควำมขัดแย้งท้ังในระดับครอบครัว ชุมชน สังคมและประเทศชำติ รวมถึงกับหน่วยงำนของรัฐใน
โครงกำรสำธำรณะต่ำงๆ หรือในกำรให้บริกำรต่ำงๆ ถึงแม้จะใช้กฎหมำยเป็นเครื่องมือในกำรควบคุม
ประพฤติและข้อพิพำทของคนในสังคม โดยมีกระบวนกำรยุติธรรม อันประกอบด้วยองค์กรของรัฐ คือ 
ต ำรวจ อัยกำร และศำลยุติธรรม เป็นกลไกในกำรด ำเนินกระบวนกำรยุติธรรมตำมกฎหมำย ซึ่งแต่ละ
องค์กร มีภำระหน้ำท่ีท่ีต้องด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมแบบพิธีกำร เริ่มต้ังแต่กำรสืบสวน สอบสวน 
ฟ้องร้องคดี เรื่อยไปจนกระท่ังได้มีกำรพิจำรณำ และช้ีขำดข้อพิพำทโดยศำลยุติธรรมก็ตำม แต่กำร
ด ำเนินกระบวนกำรยุติธรรมโดยองค์กรต่ำงๆ มีกฎเกณฑ์ขั้นตอนท่ีจะต้องปฏิบัติตำมบทกฎหมำย            
ซึ่งมีรำยละเอียดขั้นตอนท่ีซับซ้อนมำก ดังนั้น จึงต้องใช้เวลำในกำรด ำเนินกำรท่ีใช้เวลำยำวนำนและ
ส้ินเปลืองค่ำใช้จ่ำยเป็นจ ำนวนมำก โดยสุดท้ำยแล้วกำรป้องกัน และแก้ไขปัญหำควำมขัดแย้งในสังคม
ก็ไม่ได้ลุล่วงไปตำมวัตถุประสงค์ของกฎหมำย อีกท้ังบำงครั้งกำรเข้ำสู่กระบวนกำรยุติธรรมของคู่กรณี
กลับสร้ำงควำมขัดแย้งให้เกิดมำกขึ้น  

ก ำนัน ผู้ใหญ่บ้ำนในฐำนะผู้น ำฝ่ำยปกครองมีบทบำทในด้ำนต่ำงๆ ท้ังในบทบำทของกำร
เป็นตัวแทนของประชำชน บทบำทในกำรเป็นตัวแทนของทำงกำร และบทบำทกำรเป็นตัวแทน    
ของชุมชน โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง ก ำนันและผู้ใหญ่บ้ำนเป็นท่ีเคำรพนับถือของคนในหมู่บ้ำนและต ำบล 
ด้วยควำมเป็นผู้น ำหมู่บ้ำนหรือต ำบลท่ีมำจำกกำรเลือกต้ังของคนในหมู่บ้ำนและต ำบล และยังคง     
มีสถำนภำพเป็นผู้น ำตำมธรรมชำติท่ีมีอ ำนำจบำรมีเหนือกว่ำคนในหมู่บ้ำนและต ำบลอีกด้วย            
ด้วยเหตุนี้ กำรแก้ไขปัญหำควำมขัดแย้งในต ำบลและหมู่บ้ำน ก ำนัน ผู้ใหญ่บ้ำน จะมีบทบำทในฐำนะ
ผู้ปกครองท้องถิ่นในกำรยุติปัญหำควำมขัดแย้งและไกล่เกล่ีย ไม่ให้กลำยเป็นข้อพิพำทเป็นคดีควำม   
สู่ศำล ซึ่งกำรแสดงออกถึงบทบำทของก ำนันผู้ใหญ่บ้ำน แต่ละวิธีย่อมขึ้นอยู่กับลักษณะของควำม
ขัดแย้ง สถำนกำรณ์ควำมรุนแรงของปัญหำและอ ำนำจในกำรจัดกำรปัญหำควำมขัดแย้ง รวมท้ัง
กำรศึกษำอำจจะเป็นปัจจัยส ำคัญท่ีจะสำมำรถแก้ไขปัญหำควำมขัดแย้งในชุมชน๓ ก ำนันผู้ใหญ่บ้ำน

                                                             
๒เนตร์พัณณำ ยำวิรำช, ภำวะผู้น ำ และผู้น ำเชิงกลยุทธ์, (กรุงเทพมหำนคร: ทริปเปิ้ล กรุ๊ป, 

๒๕๕๖), หน้ำ ๙-๑๐. 
๓สุพรรณี เกสรินทร์, บทบำทก ำนัน ผู้ใหญ่บ้ำนในกำรจัดกำรปัญหำควำมขัดแย้งในชุมชนอ ำเภอ 

ทุ่ ง ส ง  จั งห วั ดนค รศ รี ธ รรม รำช , [อ อน ไล น์ ], แห ล่ งที่ ม ำ  http://www.hu.ac.th/ Symposium2014 
/proceedings /data/3501/3501-4.pdf ๒๕๕๘) [๑๖ ตุลำคม ๒๕๖๐]. 
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เป็นผู้มีอ ำนำจทำงตุลำกำรตัดสินควำมขัดแย้งหรือข้อพิพำทโดยไม่ต้องมีกฎหมำยของบ้ำนเมือง       
ให้อ ำนำจรองรับ และเป็นท่ีเช่ือถือของคนท้ังหมู่บ้ำน๔ ซึ่งแนวทำงในกำรไกล่เกล่ียควำมขัดแย้งต่ำงๆ 
ของก ำนันผู้ใหญ่บ้ำนต้องยึดหลักกำรจัดกำรควำมขัดแย้งให้ถูกวิธี ต้องมีควำมเข้ำใจและเข้ำถึงกำร
แก้ไขควำมขัดแย้ง รู้ประเด็นปัญหำท่ีแท้จริงและเลือกใช้วิธีกำรจัดกำรท่ีดีท่ีสุด อำจใช้กำรบังคับ    
กำรหลีกเล่ียง กำรปรองดอง กำรประนีประนอม หรือกำรร่วมมือกัน  

บทบำทในกำรจัดกำรควำมขัดแย้งของก ำนันผู้ใหญ่บ้ำนนั้นจะเป็นท่ียอมรับหรือได้รับ
ควำมศรัทธำของประชำชนมำกน้อยเท่ำใดก็ขึ้นอยู่กับกำรทุ่มเทก ำลังกำย ก ำลังใจ ก ำลังควำมสำมำรถ 
ในกำรบ ำบัดทุกข์บ ำรุงสุขให้แก่ประชำชนของก ำนัน ผู้ใหญ่บ้ำน๕ ท้ังนี้ก ำนัน ผู้ใหญ่บ้ำนและองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมีสำเหตุของกำรแสดงบทบำทกำรจัดกำรควำมขัดแย้ง ๓ ประกำร คือ           
(๑) เรื่องของควำมไม่ชัดเจนในระเบียบ กฎหมำย โดยเฉพำะบทบำท อ ำนำจหน้ำท่ีของแต่ละฝ่ำย ซึ่ง
ถูกก ำหนดโดยกฎหมำยคนละฉบับ ซึ่งมีควำมซ้ ำซ้อนกันอยู่ (๒) ปัญหำของกำรเข้ำสู่ต ำแหน่งของ
ก ำนัน ผู้ใหญ่บ้ำน และผู้บริหำรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เนื่องจำกต่ำงฝ่ำยต่ำงมำจำกกำรเลือกต้ัง 
ท ำให้ต้องเป็นคู่แข่งทำงกำรเมืองกัน และ (๓) มำรยำทในกำรท ำงำนและควำมขัดแย้งส่วนตัว ส ำหรับ
กระบวนกำรซึ่งท้ังสองฝ่ำยน ำไปใช้ในกำรแก้ไขปัญหำในกำรท ำงำนร่วมกัน มีท้ังกำรแก้ไขปัญหำใน
ระยะส้ันและระยะยำว นอกจำกนี้ ยังมีงำนวิจัยท่ีกล่ำวถึงกำรแก้ไขปัญหำควำมขัดแย้งว่ำเป็นหน้ำท่ี
ของผู้น ำ๖ ถ้ำพิจำรณำจำกสำเหตุท่ีท ำให้เกิดปัญหำควำมขัดแย้ง ผู้น ำมีส่วนท่ีจะสร้ำงเงื่อนไขหรือ
ก ำหนดบทบำทระหว่ำงบุคคลได้ ในขณะเดียวกันก็เป็นปัจจัยส่งเสริมสนับสนุนในกำรลดปัญหำควำม
ขัดแย้งหรือขจัดควำมขัดแย้งให้หมดไป  

ดังนั้น กำรแก้ไขปัญหำควำมขัดแย้งจึงไม่มีกฎเกณฑ์หรือทฤษฎีอะไรท่ีแน่นอน แต่จะ
ขึ้นอยู่กับสถำนกำรณ์ สภำวะแวดล้อม เวลำ เป้ำหมำย บทบำทหน้ำท่ีและแบบของผู้น ำ ผู้น ำท่ีฉลำด 
มีประสบกำรณ์ มีควำมยุติธรรม มีควำมสำมำรถจูงใจคน มีขีดควำมสำมำรถในกำรตัดสินใจสูง 
ซื่อสัตย์สุจริต หนักแน่น ไม่หูเบำ สำมำรถวิเครำะห์เหตุและผลได้ดี รู้จักใช้อ ำนำจท่ีเหมำะสม ปฏิบัติ
ตำมกฎเกณฑ์ ข้อบังคับ ตลอดจนสำมำรถก ำหนดบทบำทและแบบของผู้น ำให้เหมำะสมก็จะสำมำรถ

                                                             
๔ธศิกำญจณ์  อิงคนินันท์, “บทบำทของก ำนันผู้ใหญ่บ้ำน อ ำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ ในกำร

เสริมสร้ำงสันติสุข”, เอกสำรวิชำกำรหลักสูตรประกำศนียบัตรชั้นสูง กำรบริหำรงำนภำครัฐและกฎหมำยมหำชน         
รุ่นที่ ๑๑, (กรุงเทพมหำนคร: สถำบันพระปกเกล้ำ, ๒๕๕๕), หน้ำ ๘-๙.  

๕อภินันท์ ค้ำเจริญ, “กำรปฏิบัติงำนตำมบทบำทหน้ำที่ของก ำนัน ผู้ใหญ่บ้ำน ตำมพระรำชบัญญัติ
ลักษณะปกครองท้องที่พระพุทธศักรำช ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน ในเขตพ้ืนที่อ ำเภออู่ทอง และอ ำเภอ
ด่ำนช้ำง จังหวัดสุพรรณบุรี”, งำนนิพนธ์หลักสูตรรัฐประศำสนศำสตรมหำบัณฑิต กลุ่มวิชำกำรจัดกำรภำครัฐและ
ภำคเอกชน, (วิทยำลัยกำรบริหำรรัฐกิจ: มหำวิทยำลัยบูรพำ, ๒๕๕๙), หน้ำ ๓. 

๖พรรณเพ็ญ ฟ่ันจักรสำย, “บทบำทกำรจัดกำรควำมขัดแย้งระหว่ำงก ำนัน ผู้ใหญ่บ้ำน กับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินในอ ำเภอสันทรำย จังหวัดเชียงใหม่”, กำรค้นคว้ำอิสระหลักสูตรรัฐประศำสนศำสตร
มหำบัณฑิต สำขำวิชำกำรเมืองกำรปกครอง, (บัณฑิตวิทยำลัย: มหำวิทยำลัยเชียงใหม่, ๒๕๕๑). 
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แก้ไขปัญหำให้ลดระดับลงได้ หรือขจัดควำมขัดแย้งให้หมดไป๗ กล่ำวได้ว่ำ ปัญหำในกำรจัดกำรควำม
ขัดแย้งของก ำนัน ผู้ใหญ่บ้ำน ประกำรหนึ่งมักมำจำกควำมไม่ชัดเจนในระเบียบ กฎหมำย โดยเฉพำะ
บทบำทและอ ำนำจหน้ำท่ี ประกำรท่ีสองคือ ควำมขัดแย้งส่วนตัวกับผู้มีอ ำนำจหน้ำท่ีในหน่วยงำนอื่น 
ประกำรท่ีสำมคือ ควำมไม่ทุ่มเทในกำรท ำงำนอย่ำงจริงจัง และยุติธรรมต่อทุกฝ่ำย ประกำรท่ีส่ีควำม
ร่วมมือของคู่กรณี และประกำรสุดท้ำยคือ กำรให้กำรสนับสนุนและมีส่วนร่วมของชุมชน ส่วนกำร
แก้ไขปัญหำควำมขัดแย้งในต ำบลและหมู่บ้ำนจะได้รับกำรแก้ไขมำกน้อยเพียงใดเพียงใด ย่อมขึ้นอยู่
กับบทบำทของก ำนัน ผู้ใหญ่บ้ำน ในกำรแก้ไขปัญหำควำมขัดแย้งเป็นส ำคัญ ซึ่งกำรแสดงออกถึง
บทบำทของก ำนัน ผู้ใหญ่บ้ำนจะได้ผลมำกน้อยเพียงใดวัดได้จำกสถิติในกำรยุติปัญหำควำมขัดแย้ง
ไม่ให้กลำยเป็นข้อพิพำทเป็นคดีควำมสู่ศำลมำกขึ้น กำรจัดกำรปัญหำควำมขัดแย้งแต่ละวิธีย่อมขึ้นอยู่
กับลักษณะของควำมขัดแย้ง สถำนกำรณ์ควำมรุนแรงของปัญหำและอ ำนำจในกำรจัดกำรควำม
ขัดแย้ง๘ ของก ำนัน ผู้ใหญ่บ้ำน 

จำกควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำดังกล่ำวข้ำงต้น ผู้วิจัยจึงท ำกำรศึกษำว่ำ 
บทบำทผู้น ำฝ่ำยปกครองในกำรจัดกำรปัญหำควำมขัดแย้งในอ ำเภอบ้ำนบึง จังหวัดชลบุรี รวมถึง
สภำพปัญหำอุปสรรค และข้อเสนอแนะแนวทำงในกำรจัดกำรปัญหำควำมขัดแย้งในชุมชน เพื่อให้กำร
จัดกำรปัญหำควำมขัดแย้งในอ ำเภอบ้ำนบึง จังหวัดชลบุรีเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ 

 
๑.๒ ค ำถำมกำรวิจัย 

๑.๒.๑ บทบำทผู้น ำฝ่ำยในกำรจัดกำรปัญหำควำมขัดแย้งในอ ำเภอบ้ำนบึง จังหวัดชลบุรี 
อยู่ในระดับใด 

๑.๒.๒ ประชำชนท่ีมีปัจจัยส่วนบุคคลต่ำงกัน มีควำมคิดเห็นต่อบทบำทผู้น ำฝ่ำย
ปกครองในกำรจัดกำรปัญหำควำมขัดแย้งในอ ำเภอบ้ำนบึง จังหวัดชลบุรี แตกต่ำงกันหรือไม่ อย่ำงไร  

๑.๒.๓ ปัญหำ อุปสรรค และข้อเสนอแนะแนวทำงกำรเสริมสร้ำงบทบำทผู้น ำฝ่ำย
ปกครองในกำรจัดกำรปัญหำควำมขัดแย้งในอ ำเภอบ้ำนบึง จังหวัดชลบุรี มีอะไรบ้ำง 
 
๑.๓ วัตถุประสงค์กำรวิจัย 

๑.๓.๑ เพื่อศึกษำบทบำทผู้น ำฝ่ำยปกครองในกำรจัดกำรปัญหำควำมขัดแย้งในอ ำเภอ  
บ้ำนบึง จังหวัดชลบุรี  

๑.๓.๒ เพื่อเปรียบเทียบควำมคิดเห็นของประชำชนท่ีมีต่อบทบำทผู้น ำฝ่ำยปกครองในกำร
จัดกำรปัญหำควำมขัดแย้งในอ ำเภอบ้ำนบึง จังหวัดชลบุรี จ ำแนกตำมปัจจัยส่วนบุคคล 

๑.๓.๓ เพื่อศึกษำปัญหำ อุปสรรค และข้อเสนอแนะแนวทำงกำรเสริมสร้ำงบทบำทผู้น ำ  
ฝ่ำยปกครองในกำรจัดกำรปัญหำควำมขัดแย้งในอ ำเภอบ้ำนบึง จังหวัดชลบุรี 

                                                             
๗สุพรรณี เกสรินทร์, บทบำทก ำนัน ผู้ใหญ่บ้ำนในกำรจัดกำรปัญหำควำมขัดแย้งในชุมชนอ ำเภอ 

ทุ่ ง ส ง  จั งห วั ดน ค รศ รี ธ ร รม รำช , [อ อ น ไล น์ ], แห ล่ งที่ ม ำ  http://www.hu.ac.th/ Symposium2014 
/proceedings /data/3501/3501-4.pdf [๑๖ ตุลำคม ๒๕๖๐].  

๘สมยศ นำวีกำร, กำรบริหำร, พิมพ์ครั้งที่ ๙, (กรุงเทพมหำนคร: บรรณกจิ, ๒๕๔๖), หน้ำ ๗๘๙.  
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๑.๔ ขอบเขตกำรวิจัย 
๑.๔.๑ ขอบเขตด้ำนเนื้อหำ 
งำนวิจัยเรื่อง “บทบำทผู้น ำฝ่ำยปกครองในกำรจัดกำรปัญหำควำมขัดแย้งในชุมชน 

อ ำเภอบ้ำนบึง จังหวัดชลบุรี ผู้วิ จัยก ำหนดขอบเขตเนื้อหำโดยสังเครำะห์จำกแนวคิดของ           
สมิต สัชฌุกร๙ ซึ่ งแบ่งออกเป็น ๕ ด้ำน ได้แก่ ๑) ด้ำนกำรหลีกเล่ียง ๒) ด้ำนกำรปรองดอง            
๓) ด้ำนกำรประนีประนอม ๔) ด้ำนกำรร่วมมือกัน และ ๕) ด้ำนกำรบังคับ  

๑.๔.๒ ขอบเขตด้ำนตัวแปร 
ตัวแปรต้น (Independent Variables) คือ ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบ

สอบ ถำม ได้แก่ เพศ อำยุ ระดับกำรศึกษำ อำชีพ และระยะเวลำท่ีอำศัยอยู่ในพื้นท่ี  
ตัวแปรตำม (Dependent Variables) คือ บทบำทผู้น ำฝ่ำยปกครองในกำรจัดกำร

ปัญหำควำมขัดแย้งในอ ำเภอบ้ำนบึง จังหวัดชลบุรี ได้แก่ ๑) ด้ำนกำรหลีกเล่ียง ๒) ด้ำนกำรปรองดอง 
๓) ด้ำนกำรประนีประนอม ๔) ด้ำนกำรร่วมมือกัน และ ๕) ด้ำนกำรบังคับ 

๑.๔.๓ ขอบเขตด้ำนประชำกรกลุ่มตัวอย่ำงและผู้ให้ข้อมูลส ำคัญ 
ประชำกร (Population) ได้แก่ ประชำชนผู้สิทธิ์เลือกต้ังและอำศัยอยู่ในพื้นท่ีอ ำเภอ

บ้ำนบึง จังหวัดชลบุรี แบ่งออกเป็น ๘ ต ำบล ซึ่งมีจ ำนวนประชำกร ๗๘,๑๗๒ คน๑๐ ได้กลุ่มตัวอย่ำง
จ ำนวน ๓๙๘ คน โดยใช้สูตรทำโร่ ยำมำเน่ (Taro Yamane)  

ผู้ให้ข้อมูลส ำคัญ (Key Informants) ผู้วิ จัยท ำกำรสัมภำษณ์เชิงลึก ( In depth 
Interview) ผู้ให้ข้อมูลส ำคัญ จ ำนวน ๑๒ คน ได้แก่ 

  ๑) นำยอ ำเภอบ้ำนบึง   จ ำนวน ๑ คน 
  ๒) ก ำนัน ผู้ใหญ่บ้ำน   จ ำนวน ๘ คน 
  ๓) ปลัดอ ำเภอบ้ำนบึง   จ ำนวน ๒ คน 
  ๔) ต ำรวจ     จ ำนวน ๑ คน 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
๙สมิธ สัชฌุกร, กำรบริหำรควำมขัดแย้ง, พิมพ์ครั้งที่ ๓, กรุงเทพมหำนคร (เดือนตุลำ) ๒๕๕๐. 
๑๐ที่ว่ำกำรอ ำเภอบ้ำนบึง, ข้อมูลผู้มีสิทธิ์เลือกต้ังสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร ปี พ.ศ. ๒๕๕๗ , 

(เอกสำรอัดส ำเนำ). 



     ๖ 
 

๑.๔.๔ ขอบเขตด้ำนพื้นที่ 
พื้นท่ีในกำรศึกษำวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ พื้นท่ีอ ำเภอบ้ำนบึง จังหวัดชลบุรี แบ่งเป็น ๘ ต ำบล 

ประกอบด้วย ต ำบลมำบไผ่ ต ำบลหนองบอลแดง ต ำบลบ้ำนบึง ต ำบลหนองซ้ ำซำก ต ำบลหนองอิรุณ 
ต ำบลคลองกิ่ว ต ำบลหนองไผ่แก้ว และต ำบลหนองชำก 

๑.๔.๕ ขอบเขตด้ำนระยะเวลำ 
ด ำเนินกำรวิจัยต้ังแต่เดือนพฤศจิกำยน พ.ศ.๒๕๖๑ ถึง เดือนกุมภำพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

รวมระยะเวลำ ๔ เดือน 
  

๑.๕ สมมติฐำนกำรวิจัย  
สมมติฐำนกำรวิจัยที่  ๑ ประชำชนท่ีมีเพศต่ำงกัน มีควำมคิดเห็นต่อบทบำทผู้น ำ        

ฝ่ำยปกครองในกำรจัดกำรปัญหำควำมขัดแย้งในอ ำเภอบ้ำนบึง จังหวัดชลบุรี แตกต่ำงกัน 
สมมติฐำนกำรวิจัยที่ ๒ ประชำชนท่ีมีอำยุต่ำงกัน มีควำมคิดเห็นต่อบทบำทผู้น ำ        

ฝ่ำยปกครองในกำรจัดกำรปัญหำควำมขัดแย้งในอ ำเภอบ้ำนบึง จังหวัดชลบุรี แตกต่ำงกัน 
สมมติฐำนกำรวิจัยท่ี ๓ ประชำชนท่ีมีระดับกำรศึกษำต่ำงกัน มีควำมคิดเห็นต่อบทบำท

ผู้น ำฝ่ำยปกครองในกำรจัดกำรปัญหำควำมขัดแย้งในอ ำเภอบ้ำนบึง จังหวัดชลบุรี แตกต่ำงกัน 
สมมติฐำนกำรวิจัยที่ ๔ ประชำชนท่ีมีอำชีพต่ำงกัน มีควำมคิดเห็นต่อบทบำทผู้น ำฝ่ำย

ปกครองในกำรจัดกำรปัญหำควำมขัดแย้งในอ ำเภอบ้ำนบึง จังหวัดชลบุรี แตกต่ำงกัน 
สมมติฐำนกำรวิจัยที่ ๕ ประชำชนท่ีมีระยะเวลำท่ีอำศัยอยู่ในพื้นท่ีต่ำงกัน มีควำม

คิดเห็นต่อบทบำทผู้น ำฝ่ำยปกครองในกำรจัดกำรปัญหำควำมขัดแย้งในอ ำเภอบ้ำนบึง จังหวัดชลบุรี 
แตกต่ำงกัน 

 
๑.๖ นิยำมศัพท์เฉพำะที่ใช้ในกำรวิจัย 

บทบำท  หมำยถึง ภำระหน้ำท่ีของก ำนัน ผู้ใหญ่บ้ำนในกำรท ำหน้ำท่ีช่วยเหลือ
นำยอ ำเภอปฏิบัติหน้ำท่ีดูแลรักษำควำมสงบเรียบร้อยและควำมปลอดภัยให้แก่รำษฎรในพื้นท่ี
รับผิดชอบของตน 

ผู้น ำฝ่ำยปกครอง หมำยถึง บุคคลซึ่งท ำหน้ำท่ีเป็นก ำนันและ ผู้ใหญ่บ้ำนในอ ำเภอบ้ำน
บึง จังหวัดชลบุรี 

กำรจัดกำรปัญหำ คือ กำรเข้ำไปแก้ไขปัญหำควำมขัดแย้งของไประชำชนในอ ำเภอ          
บ้ำนบึง ด้วย กำรบังคับ กำรหลีกเหล่ียง กำรปรองดอง กำรประนีประนอม กำรร่วมมือกัน  

ควำมขัดแย้ง หมำยถึง ปฏิสัมพันธ์ของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลท่ีมีลักษณะขอควำมไม่เป็น
มิตรหรือตรงกันข้ำม หรือไม่ลงรอยกัน หรือไม่สอดคล้องกัน เกี่ยวกับประเด็นต่ำง ๆ อำจเป็นเรื่องของ
ควำมคิด เป้ำหมำย ทัศนคติ ควำมสนใจ ควำมสัมพันธ์ เป็นต้น 

กำรจัดกำรปัญหำควำมขัดแย้ง หมำยถึง กำรท่ีจะท ำให้ควำมขัดแย้งของบุคคลหรือ
กลุ่มบุคคลท่ีเกิดขึ้นในชุมชนลดน้อยหรือหมดส้ินไป แบ่งออกเป็น ๕ วิธีกำร คือ ๑) กำรหลีกเล่ียง     
๒) กำรปรองดอง ๓) กำรประนีประนอม และ ๔) กำรร่วมมือกัน และ ๕) กำรบังคับ 



     ๗ 
 

กำรหลีกเลี่ยง หมำยถึง วิธีกำรแก้ปัญหำโดยกำรหลีกเล่ียง ไม่ปะทะกับฝ่ำยตรงข้ำม  
กำรปรองดอง หมำยถึง วิธีกำรแก้ปัญหำด้วยกำรยอมเสียสละควำมต้องกำรของตนเอง 

เพื่อท่ีจะให้ฝ่ำยตรงข้ำมบรรลุควำมต้องกำรของตนเป็นกำรสร้ำงควำมพึงพอใจให้แก่อีกฝ่ำยเพื่อ
หลีกเล่ียงควำมขัดแย้ง 

กำรประนีประนอม หมำยถึง เป็นวิธีกำรแก้ปัญหำท่ีบุคคลท้ัง ๒ ฝ่ำยท่ีมีควำมขัดแย้ง
กัน สำมำรถตกลงกันได้โดยวิธี “พบกันครึ่งทำง” ต่ำงฝ่ำยต่ำงต้องยอมลดควำมต้องกำรของตน
บำงส่วน 

กำรร่วมมือกัน หมำยถึง วิธีกำรแก้ปัญหำท่ีบุคคลท้ัง ๒ ฝ่ำยท่ีมีควำมขัดแย้งกัน        
ท ำควำม ตกลงกันในลักษณะของกำรบรรลุถึงข้อยุติ โดยวิธีกำรซึ่งคู่กรณีท้ัง ๒ ฝ่ำยท่ีเกี่ยวข้องมีควำม
พึงพอใจและยินยอมพร้อมใจด้วยกัน 

กำรบังคับ หมำยถึง วิธีกำรแก้ปัญหำด้วยกำรใช้อ ำนำจและควำมก้ำวร้ำวเพื่อให้บรรลุ
ตำมเป้ำหมำยอย่ำงมีประสิทธิภำพ 

 
๑.๗ ประโยชน์ท่ีได้รับจำกกำรวิจัย 

๑.๗.๑ ได้ทรำบถึงบทบำทผู้น ำฝ่ำยปกครองในกำรจัดกำรปัญหำควำมขัดแย้งในอ ำเภอ
บ้ำนบึง จังหวัดชลบุรี 

๑.๗.๒ ได้ทรำบถึงผลกำรเปรียบเทียบควำมคิดเห็นของประชำชนท่ีมีต่อบทบำทผู้น ำ   
ฝ่ำยปกครองในกำรจัดกำรปัญหำควำมขัดแย้งในอ ำเภอบ้ำนบึง จังหวัดชลบุรี จ ำแนกตำมปัจจัย     
ส่วนบุคคล 

๑.๗.๓ ได้ทรำบถึงปัญหำอุปสรรคและข้อเสนอแนะแนวทำงกำรเสริมสร้ำงบทบำทผู้น ำ
ฝ่ำยปกครองในกำรจัดกำรปัญหำควำมขัดแย้งในอ ำเภอบ้ำนบึง จังหวัดชลบุรี 

๑.๗.๔ ผลกำรวิจัยสำมำรถใช้เป็นข้อมูลในกำรศึกษำค้นคว้ำและวิจัยส ำหรับหน่วยงำน  
อื่นๆ หรือผู้ท่ีสนใจศึกษำเพื่อน ำไปใช้ในกำรพัฒนำกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรแก้ไขปัญหำควำมขัดแย้ง          
ในชุมชนต่อไป 

 
 



 

 
บทที่ ๒ 

 
แนวคิด ทฤษฎแีละงานวิจัยที่เกีย่วข้อง 

 
การวิจัยเรื่อง “บทบาทผู้น าฝ่ายปกครองในการจัดการปัญหาความขัดแย้งในชุมชน 

อ าเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี” ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิดทฤษฎีบทบาท แนวคิดเกี่ยวกับผู้น าฝ่ายปกครอง 
แนวคิดเกี่ยวกับความขัดแย้งและการแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง ข้อมูลท่ัวไปของอ าเภอบ้านบึง จังหวัด
ชลบุรี และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

๒.๑ แนวคิดและทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้อง 
   ๒.๑.๑ แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับบทบาทผู้น าฝ่ายปกครอง 
   ๒.๑.๒ แนวคิดเกีย่วกับความขัดแย้งและการจัดการความขัดแย้ง 

๒.๒ ข้อมูลท่ัวไปของอ าเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี  
๒.๓ งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
๒.๔ กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 
๒.๑ แนวคิดและทฤษฎท่ีีเกี่ยวข้อง  

๒.๑.๑ แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับบทบาทผู้น าฝ่ายปกครอง  
๑) ความหมายของบทบาท 
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒ ได้ให้ความหมายของค าว่า บทบาท 

ว่าหมายถึง การท าท่าตามบท การท าตามหน้าท่ีท่ีก าหนดไว้ เช่น บทบาทของพ่อแม่ บทบาทของครู๑ 
ในขณะท่ีนักวิชาการสาขาต่างๆ ได้ให้ความหมายของค าว่า “บทบาท” ไว้อย่างหลากหลายดังต่อไปนี้ 
สนธยา พลศรี ได้ให้ความหมายว่า บทบาท (Role) หมายถึง หน้าท่ีของบุคคลตามสถานภาพหรือ
ต าแหน่งฐานะท่ีตนด ารงอยู่ บทบาทจึงเป็นกลไกอย่างหนึ่งของสังคมท่ีท าให้คนท่ีอยู่ร่วมกันสามารถ
สร้างระบบความสัมพันธ์ต่อกันได้อย่างเป็นระเบียบเรียบร้อย๒ เนื่องจากบทบาทคือพฤติกรรมของ
บุคคลท่ีแสดงออกตามหน้าท่ีหรือต าแหน่งท่ีมีอยู่ ให้เป็นท่ีรู้เห็นของบุคคลอื่นซึ่งพฤติกรรมท่ีแสดง
ออกมานั้นอาจตรงกับความต้องการของผู้ท่ีเกี่ยวข้องหรือไม่ก็ได้๓ ดังนั้น บทบาทจึงเป็นการกระท า

                                                             
๑ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒, (กรุงเทพมหานคร: นานมี 

บุ๊คส์พับลิเคชั่นส์, ๒๕๔๖), หน้า ๖๐๒. 
๒สนธยา พลศรี, หลักสังคมวิทยา, (กรุงเทพมหานคร: โอเด่ียนสโตร์, ๒๕๔๕), หน้า ๑๒. 
๓ปราโมทย์ คล้ายศิริ, “การปฏิบัติตามบทบาทคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ตามระเบียบ

กระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดส านักงานการประถมศึกษา จังหวัด          
สมุทรสงคราม”, วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาการบริหารการศึกษา: สถาบันราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง, 
๒๕๔๕), หน้า ๑๕. 



๙ 

 

หรือพฤติกรรมตามต าแหน่งหรือสถานภาพซึ่งเป็นไปตามความคาดหวังของสังคมหรือตามลักษณะ
ของการรับรู้ บทบาทเป็นผลรวมของการแสดงออกตามสิทธิและหน้าท่ี๔ เป็นรูปแบบของพฤติกรรม
ประจ าต าแหน่ง ซึ่งประกอบด้วยสิทธิและหน้าท่ีของต าแหน่ง เมื่อบุคคลด ารงต าแหน่งใดก็ต้องแสดง
พฤติกรรมตามระบุเป็นบทบาทของต าแหน่งนั้น๕  เป็นแบบแผน ความต้องการ เป้าประสงค์ ความ
เช่ือ ทัศนคติ ค่านิยมและการกระท าของสมาชิกท่ีชุมชนคาดหวังว่าจะ ต้องเป็นตามลักษณะของ
ต าแหน่งนั้นๆ หรืออาจกล่าวได้ว่า บทบาท คือ สิทธิหน้าท่ีในการกระท าของบุคคลหนึ่งท่ีมีต่อบุคคล
อื่นในสังคมตามสถานภาพของตนเอง๖ กล่าวอีกนัยหนึ่งคือ พฤติกรรมท่ีแสดงออกตามสถานของ
บุคคลในสังคม เป็นแบบแผน ความต้องการ ความเช่ือ ทัศนคติ ค่านิยม และการกระท าของสมาชิกท่ี
คาดหวังว่าจะต้องเป็นไปตามลักษณะของต าแหน่งนั้นๆ หรือสิทธิหน้าท่ี เป็นการกระท าของบุคคล
หนึ่งท่ีมีต่อบุคคลอื่นในสังคมตามสถานภาพของตนเอง๗ กล่าวได้ว่า บทบาท หมายถึง การกระท าของ
บุคคลตามสถานภาพท่ีเป็นอยู่ หรือได้รับมอบหมายต าแหน่ง หรือเป็นภาระหน้าท่ีเป็นการแสดงออก
หรือการท าหน้าท่ีของบุคคลซึ่งสมาชิกคนอื่นของสังคมมุ่งหวังให้เขาท าภายใต้สถานการณ์ทางสังคม
อย่างหนึ่ง โดยถือเอาฐานะและหน้าท่ีทางสังคมของบุคคลนั้นเป็นมูลฐาน บทบาทท่ีท าให้คนในสังคม
สามารถคาดคะเนพฤติกรรมของบุคคลอื่น รู้ว่าบุคคลอื่นต้องการอะไรจากตน ท าให้เกิดประโยชน์ใน
การท างานร่วมกันเป็นทีม เช่น ครูมีบทบาทหน้าท่ีในการสอนให้ความรู้แก่ผู้เรียน ต ารวจมีบทบาท
หน้าท่ีในการรักษาความสงบภายในประเทศ เป็นต้น๘ 

ส่วนนักวิชาการต่างประเทศ อาทิ เบอร์โควิทซ์ (Berkowitz) ได้กล่าวว่า บทบาท 
หมายถึง พฤติกรรมท่ีคาดหวังของบุคคลผู้มีสถานภาพทางสังคม มายรวมถึง การกระท าท่ีบุคคลใน
สถานภาพนั้นแสดงออก๙ เป็นพฤติกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับสถานภาพหรือต าแหน่งใน สังคม๑๐           
เป็นพฤติกรรมของผู้ด ารงต าแหน่งหนึ่งต าแหน่งใดก็ตาม ท่ีมักอาศัยการคาดคะเนว่าผู้อื่นหวังท่ีจะเห็น      

                                                             
๔ศักด์ิไทย  สุรกิจบวร, หลักสังคมวิทยา, (กรุงเทพมหานคร: โอเด่ียนสโตร์, ๒๕๔๕), หน้า ๑๑๑. 
๕สงวนศรี วิรัชชัย, จิตวิทยาสังคม, (กรุงเทพมหานคร: ศึกษาพรการพิมพ์, ๒๕๔๗), หน้า ๒๐. 
๖พระเทพรัตนสุธี (สมศักด์ิ ชุตินฺธโร), “บทบาทการบริหารกิจการคณะสงฆ์ด้านการปกครองจังหวัด

ปทุมธานี”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๓). 

๗พระอธิการนิพล สุธมฺโม (โพธิเจริญ), “บทบาทการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเชิงรุกของพระสงฆ์ใน
จังหวัดจันทบุรี”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ , (บัณฑิตวิทยาลัย: 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๙). 

๘พระอธิการอรรณพ จรณธมฺโม (รัตนะ), “ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อบทบาทพระสงฆ์ในการ
อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมในอ าเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ   
เชิงพุทธ, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๙). 

๙Berkowitz, L., Social Psychology, (Illinois: Scott Foresma, 1972), p.20. 
๑๐Broom, L. and Selznick, P., Sociology, 5thed., (New York: Harper and Row 

Publishers, 1973), p. 26. 



๑๐ 

 

ผู้ด ารงต าแหน่งนั้นควรปฏิบัติเช่นไรเป็นแนวทาง ส่วนมากมักจะสังเกตผู้ด ารงต าแหน่งอื่นแล้วมา
ก าหนดบทบาทของตนเอง๑๑  

สรุป จากการนิยามค าว่าบทบาทจากนักวิชาการดังกล่าวข้างต้นสรุปได้ว่า บทบาท 
หมายถึง การกระท าของบุคคลตามสถานภาพท่ีเป็นอยู่ หรือได้รับมอบหมายต าแหน่ง หรือเป็น
ภาระหน้าท่ีเป็นการแสดงออกหรือการท าหน้าท่ีของบุคคลซึ่งสมาชิกคนอื่นของสังคมมุ่งหวังให้เขาท า
ภายใต้สถานการณ์ทางสังคมอย่างหนึ่ง โดยถือเอาฐานะและหน้าท่ีทางสังคมของบุคคลนั้นเป็นมูลฐาน  

๒) ประเภทของบทบาท  
จากการศึกษาค้นคว้าแนวคิด ทฤษฎีและผลงานทางวิชาการต่างๆ พบว่ามีนักวิชาการได้

ให้แนวคิดเกี่ยวกับประเภทของบทบาทไว้หลากหลาย ดังต่อไปนี้ 
จ านง อดิวัฒนสิทธิ์  ได้แบ่งบทบาทออกเป็น ๓ ประเภท คือ ๑) บทบาทในอุดมคติ    

เป็นบทบาทท่ีก าหนดไว้เป็นกฎหมาย หรือตามความคาดหวังของบุคคลท่ัวไปในสังคม ซึ่งผู้มี
สถานภาพหนึ่งๆ ควรกระท า แต่อาจไม่มีใครท าตามก็ได้  ๒) บทบาทท่ีบุคคลควรเข้าใจ เป็นบทบาทท่ี
ขึ้นอยู่กับบุคคลนั้นๆ ท่ีคาดคิดด้วยตนเองว่าควรเป็นอย่างไร ท้ังนี้เกี่ยวข้องกับค่านิยม ทัศนคติ 
บุคลิกภาพ ประสบการณ์ของแต่ละบุคคล และ ๓) บทบาทท่ีแสดงออกจริง เป็นการกระท าท่ีบุคคล
ปฏิบั ติจริง ซึ่ งขึ้นอยู่กับ สถานการณ์ เฉพาะหน้าในขณะนั้น สถานการณ์ ดังกล่าวอาจเป็น
สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ และทางสังคม เช่น การกดดันของกลุ่มต่างๆ และบทบาทท่ีกระท าจริง
อาจสอดคล้อง หรือ ไม่สอดคล้องกับบทบาทในอุดมคติหรือบทบาทท่ีบุคคลรับรู้ก็ได้ ๑๒ ในขณะท่ี 
สัญญา สัญญาวิวัฒน์ แบ่งประเภทของบทบาทออกเป็น ๓ ประเภท คือ ๑) บทบาทตามใบส่ัง บทบาท
ประเภทนี้มุ่งเพ่งเล็งท่ีการปฏิบัติตามความคาดหวังของแต่ละสถานภาพ ตัวตนและทักษะในการแสดง
บทบาทมีหนาท่ีต้องปรับตัวให้เข้ากับความคาดหวังของสถานภาพนั้นๆ การวิเคราะห์บทบาทประเภท
นี้นั้น ตรงระดับการยอมปฏิบัติตามความคาดหวังของต าแหน่งท่ีบุคคลเข้าครอบครอง ๒) บทบาท
ตามใจ บทบาทประเภทท่ีสองเพ่งไปยังจุดท่ีว่าความคาดหวังต่างๆ จะต้องผ่านอัตตา หรือตัวตน
เสียก่อนแล้วจึงมีการปฏิบัติ ขณะท่ีผ่านตัวตนนี่เอง ตัวตนก็จะกล่ันกรองพินิจพิจารณา เลือกสรร 
ลดทอน พลิกแพลงความคาดหวังนั้นๆ ให้เหมาะกับตน จุดสนใจของการวิเคราะห์จึงอยู่ท่ีแบบหรือ
สไตล์ของแต่ละคนว่าเป็นอย่างไร และ ๓) บทบาทจริง บทบาทประเภทนี้คือ พฤติกรรมจริงของ
ปัจเจกชน หลังผ่านขั้นตอน ๒ ขั้นตอนข้างต้นมาแล้ว หากจะดูพฤติกรรมเปิดเผยก็จะดูความซับซ้อน
หรือโครงข่ายเช่ือมโยงของพฤติกรรมท่ีแสดงออกมาให้เห็น ถ้าเพ่งไปท่ีบทบาทเปิดเผย จุดการ
วิเคราะห์ก็จะพุ่งตัวความคาดหวังหรือการตีความความคาดหวังตามสถานภาพนั้น๑๓ 

                                                             
๑๑Sarbin, T.R., “Role Theory”, Handbook of Psychology, (New York: Addison 

Wesley Publishing Company, 1975), p. 72. 
๑๒จ านงค์ อดิวัฒนสิทธ์ิ และคณะ, สังคมวิทยา, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 

๒๕๔๐), หน้า ๓๗-๓๘. 
๑๓สัญญา สัญญาวิวัฒน์ , ทฤษฎีสังคมวิทยา: เน้ือหาและแนวทางการใช้ประโยชน์เบื้องต้น, 

(กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๓), หน้า ๑๓๙. 



๑๑ 

 

สงวน สุทธิเลิศอรุณ ได้แบ่งบทบาทออกเป็น ๕ ประเภท คือ ๑) บทบาทท่ีก าหนด 
หมายถึง บทบาทท่ีสังคม กลุ่ม หรือองค์กรก าหนดไว้ว่าเป็นรูปแบบของพฤติกรรมประจ าต าแหน่ง
ต่างๆ ท่ีมีอยู่ในสังคม กลุ่ม หรือองค์กรนั้นๆ ๒) บทบาทท่ีผู้อื่นคาดหวัง หมายถึง บทบาท หรือ
รูปแบบของพฤติกรรมท่ีคนอื่น(ผู้เกี่ยวข้อง) คาดหวังว่าผู้อยู่ในต าแหน่งจะถือปฏิบัติ เช่น นักเรียน
คาดหวังว่าครูจะช่วยอธิบายปัญหาข้อข้องใจเกี่ยวกับบทเรียนให้กับตน เป็นต้น บทบาทนี้ มักจะ
สอดคล้องกับบทบาทท่ีก าหนด ๓) บทบาทตามความคิดของผู้อยู่ในต าแหน่ง หมายถึง รูปแบบของ
พฤติกรรมท่ีบุคคลผู้อยู่ในต าแหน่งคิด และเช่ือว่าเป็นบทบาทของต าแหน่งท่ีตนด ารงอยู่ ๔) บทบาทท่ี
ปฏิบัติจริง หมายถึง พฤติกรรมท่ีผู้อยู่ในต าแหน่งได้ปฏิบัติ หรือแสดงออกมาให้เห็น ซึ่งมักเป็น
พฤติกรรมท่ีสอดคล้องกับบทบาทตามความคิดของเจ้าตัวผู้อยู่ในต าแหน่ง และ ๕) บทบาทผู้อื่นรับรู้ 
หมายถึง รูปแบบพฤติกรรมท่ีผู้อื่นได้รับทราบเกี่ยวกับการปฏิบัติบทบาทของผู้อื่นในต าแหน่ง๑๔ 

นักวิชาการต่างประเทศ เช่น เพอร์วิน (Pervin) กล่าวถึงบทบาทในลักษณะของ
กระบวนการแสดงบทบาทว่า ขึ้นอยู่กับปัจจัยหรือองค์ประกอบ ๔ ประการ คือ ๑) บทบาทท่ีคาดหวัง 
(Role Expectation) เป็นบทบาทตามความคาดหวังของผู้อื่น หรือเป็นบทบาทท่ีองค์กรหรือกลุ่มสังคม 
คาดหวังให้บุคคลปฏิบัติตามหน้าท่ีท่ีบุคคลนั้นครองต าแหน่งอยู่  ๒) มโนทัศน์ของบทบาท (Role 
Conception) คือ การท่ีบุคคลมองเห็นบทบาทตามการรับรู้ของตนเอง ว่าตนเองจะมีบทบาทหรือ
พฤติกรรมอย่างไร ท้ังนี้การรับรู้บทบาท (Role Perception) และความคาดหวังต่อบทบาทของ
ตนเอง (Role Expectation) ซึ่งท้ังสองมีความสัมพันธ์กัน ๓) การยอมรับบทบาทของบุคคล (Role 
Acceptance) ซึ่งเกิดขึ้นได้เมื่อมีความสอดคล้องกันของบทบาทตามความคาดหวังของสังคม 
(บทบาทในอุดมคติ) การรับรู้บทบาทและความคาดหวังเกี่ยวกับบทบาทตนเอง และ ๔) การปฏิบัติ
ตามบทบาทหน้าท่ีของบุคคล (Role Performance) เป็นบทบาทท่ีเจ้าของสถานภาพได้แสดงจริง 
(Actual Role) ซึ่งอาจจะเป็นการแสดงบทบาทท่ีสังคมคาดหวัง หรือเป็นการแสดงบทบาทตามการ
รับรู้ และความคาดหวังของตนเอง การท่ีบุคคลจะปฏิบัติหน้าท่ีได้ดีเพียงใดนั้นย่อมขึ้นอยู่กับระดับของ
การยอมรับบทบาทของบุคคลท่ีครองต าแหน่งอยู่๑๕ 

ส่ วน  บรูมและ เชลซ์ นิ ค  (Broom and Selznick) ไ ด้จ าแนกบทบ าทออก เป็ น            
๓ ประเภท ได้แก่ ๑) บทบาทตามอุดมคติ (Ideal Role) เป็นบทบาทในอุดมคติท่ีมีการก าหนดสิทธิ
หน้าท่ีระบุเป็นลายลักษณ์อักษร หรือมีตัวบทกฎหมาย ระเบียบ ก าหนดให้กระท ากิจกรรมใน  
ต าแหน่งหน้าท่ีนั้นๆ ๒) บทบาทท่ีเป็นจริง (Performed Role) เป็นบทบาทท่ีบุคคลได้กระท าจริง ซึ่ง
จะขึ้นกับการ สังเคราะห์จากความเช่ือ ความหวัง การรับรู้ และประสบการณ์ของผู้ท่ีเข้ามาด ารง
ต าแหน่งท้ังยังต้องพิจารณาถึงความกดดัน ขีดจ ากัด และโอกาสในแต่ละสังคมในระยะเวลานั้นๆ ด้วย 
๓) บทบาทท่ีควรปฏิบัติ (Perceived Role) เป็นบทบาทท่ีผู้ด ารงต าแหน่งเช่ือ หรือหวังว่าควรกระท า

                                                             
๑๔สงวน สุทธิเลิศอรุณ, ทฤษฎีและปฏิบัติการทางจิตวิทยาสังคม, (กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพ์

อักษรพัฒนาพานิชย์, ๒๕๔๗), หน้า ๖๘. 
๑๕Pervin, A. L., Personality Theory and Research, (New York: John Wiley, 1989),  

p. 146. 



๑๒ 

 

ตามต าแหน่งท่ีได้รับแต่ยังไม่ได้กระท า ซึ่งอาจจะไม่เหมือนกับบทบาทในอุดมคติ (ไม่มีอยู่ในระเบียบ, 
กฎหมาย) และบทบาทท่ีกระท าจริง นอกจากนี้บทบาทท่ีควรกระท ายังขึ้นกับความแตกต่างขององค์กร 
ความคิดนึก ประสบการณ์และการรับรู้ของผู้ด ารงต าแหน่งแต่ละคนด้วย๑๖ 

สรุป จากแนวคิดดังกล่าวข้างต้นพบว่า บทบาทถึงแม้จะมีการแบ่งออกเป็นหลาย
ประเภทก็ตาม แต่หากสรุปได้เป็น ๓ ประเภทใหญ่ ๆ คือ ๑) บทบาทท่ีเป็นจริง เป็นพฤติกรรมท่ีบุคคล
นั้นๆ หรือบุคคลท่ีด ารงต าแหน่งในขณะนั้นได้กระท าจริง ๒) บทบาทท่ีคาดหวัง เป็นบทบาทท่ีผู้ด ารง
ต าแหน่งเช่ือ หรือคาดหวังว่าตนเองควรกระท าอย่างไรในต าแหน่งท่ีได้รับ และ ๓) บทบาทท่ีควร
ปฏิบัติ เป็นบทบาทท่ีผู้อื่นหรือบทบาทท่ีองค์กรหรือสังคมต้องการให้บุคคลท่ีอยู่ในต าแหน่งนั้นๆ แสดง
พฤติกรรมหรือปฏิบัติตามหน้าท่ีท่ีเป็นอยู่ บางทีอาจเรียกว่า บทบาทท่ีสังคมก าหนด 

๓) ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับบทบาท 
นักวิชาการค้นพบว่า เหตุผลในการกระท าส่ิงหนึ่งส่ิงใด (บทบาท) ของมนุษย์ เกิดจาก

ปัจจัยต่างๆ เหล่านี้ ๑) เป็นเป้าประสงค์หรือจุดประสงค์ (Goal) เป็นความมุ่งหมายท่ีจะให้บรรลุ      
ในการกระท าส่ิงหนึ่งส่ิงใดท่ีผู้กระท าจะมีการก าหนดเป้าประสงค์ไว้ล่วงหน้าก่อนแล้ว ๒) ความเช่ือ 
(Belief Orientation) เกิดจากความคิด ความรู้ท่ีผู้กระท าเข้าใจในเรื่องใดเรื่องหนึ่งซึ่งมีอิทธิพลต่อ  
การตัดสินใจ และการเลือกกระท าทางสังคม ๓) ค่านิยม (Value Standard) ๔) นิสัยและธรรมเนียม 
(Habit and Customs) เป็นแบบอย่างพฤติกรรมท่ีสังคมก าหนดไว้แล้วสืบต่อกันด้วยประเพณี      
หากละเมิดก็จะถูกบังคับด้วยการท่ีสังคมไม่เห็นชอบด้วย ๕) การคาดหวัง (Expectation) เป็นท่าที
ของบุคคลอื่นมีต่อพฤติกรรมของบุคคลท่ีเกี่ยวข้องกับตน  โดยคาดหวังหรือต้องการให้บุคคลนั้น
ประพฤติหรือปฏิบัติในส่ิงท่ีตนต้องการ ๖) ข้อผูกพัน (Commitment) คือ ส่ิงท่ีผู้กระท าเช่ือว่าถูก
ผูกพันท่ีจะต้องกระท าให้สอดคล้องกับสถานการณ์นั้นๆ ๗) การบังคับ (Force) เป็นตัวท่ีช่วยกระตุ้น
ให้ผู้กระท าตัดสินใจกระท าการได้เร็วขึ้น ๘) โอกาส (Opportunity) เป็นความคิดของผู้กระท าท่ีเช่ือ
ว่าการตัดสินใจกระท าใดๆ โอกาสจะเป็นเครื่องช่วยตัดสินใจ เช่น การมีโอกาสได้เล่ือนต าแหน่งสูงขึ้น 
๙) ความสามารถ (Ability) เป็นการตระหนักถึงความสามารถท่ีจะน าไปสู่การตัดสินใจในการกระท า
ทางสังคม และ ๑๐) การสนับสนุน (Support) เป็นส่ิงท่ีผู้กระท ารู้ว่าจะได้รับหรือคิดว่าจะได้รับจาก
บุคคลอื่น๑๗   

๔) บทบาทผู้น าฝ่ายปกครอง  
ก านัน ผู้ใหญ่บ้านถือเป็นส่วนหนึ่งของสถาบันการเมืองการปกครอง ซึ่งได้ถือก าเนิดและ

มีพัฒนาการอย่างต่อเนื่องมาต้ังแต่สมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลท่ี ๕ โดย
ก านันผู้ใหญ่บ้านมีบทบาทและอ านาจหน้าท่ีในเขตต าบลและหมู่บ้าน ท่ีเรียกกันว่า “การปกครอง

                                                             
๑๖Broom, L. and Selznick, P., Sociology, 5thed., (New York: Harper and Row 

Publishers, 1973), p. 36. 
๑๗พระครูสังฆรักษ์ชมุพล โฆสวโร, “บทบาทของพระสงฆ์ด้านงานสังคมสงเคราะห์ในอ าเภอโพธาราม 

จังหวัดราชบุรี”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ , (บัณฑิตวิทยาลัย : 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๔). 



๑๓ 

 

ท้องท่ี” ก านันผู้ใหญ่จึงมีฐานะเป็นผู้แทนของรัฐท่ีปฏิบัติงานใกล้ชิดกับประชาชนในท้องท่ีช่วยในเรื่อง
การประสานงาน การประชุมลูกบ้าน การแจ้งข่าวสารของทางราชการให้ลูกบ้านรับทราบ และดูแล
ความสุขทุกข์ของลูกบ้านในด้านต่างๆ ดังนั้น ก านันผู้ใหญ่บ้าน จึงสถานะท่ีเป็นท้ังผู้แทนประชาชน
และเป็นผู้น าของชุมชน๑๘ กล่าวคือ ก านันผู้ใหญ่บ้านสวมบทบทสองด้านพร้อมกันคือ กึ่งข้อราชการ
ประจ าและกึ่งข้าราชการการเมืองในระดับท้องถิ่น โดยก านันผู้ใหญ่บ้านเปรียบเสมือนกลไกท่ีส าคัญ
ของการปกครองในส่วนท้องถิ่นและเป็นตัวแทนของกระทรวงมหาดไทยในการเป็นผู้น าต าบลหมู่บ้าน 
ท่ีมีบทบาทส าคัญในการเป็นผู้ช่วยเหลือทางราชการในการบ าบัดทุกข์บ ารุงสุขแก่ประชาชนในต าบล
หมู่บ้าน ประสานประชาชนในพื้นท่ี น าแนวนโยบายของรัฐกระทรวง ทบวง กรมต่างๆ มาปฏิบัติใน
พื้นท่ี และเป็นผู้แทนประชาชนในต าบลหมู่บ้านในการติดต่อกับส่วนต่างๆ รวมท้ังประสานงานกับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การพัฒนาเอกชนหรือภาคธุรกิจเอกชนร่วมกันพัฒนาท้องถิ่น เพื่อท า
ให้ประชาชนในต าบลหมู่บ้านมีความอยู่ดีกินดี และชุมชนมีความสงบสุข๑๙ 

ก านัน ผู้ใหญ่บ้านหรือผู้น าฝ่ายปกครองเป็นสถาบันท่ีมีอยู่คู่กับสังคมไทยมาช้านาน๒๐ 
เป็นผู้ท่ีมาจากการเลือกของประชาชนโดยตรงปฏิบัติหน้าท่ีในการรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นท่ี
ตลอด ๒๔ ช่ัวโมง เป็นผู้ช่วยเหลือราชการของทุกกระทรวง ทบวง กรม ในพื้นท่ีต าบลหมู่บ้าน อีกท้ัง
ยังมีอ านาจหน้าท่ีตามพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องท่ี พ.ศ. ๒๔๕๗ แก้ไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องท่ี (ฉบับท่ี ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยท าหน้าท่ีช่วยเหลือนายอ าเภอ
ในการปฏิบัติหน้าท่ีและเป็นหัวหน้าราษฎรในหมู่บ้านของตน เป็นผู้ปกครองในหมู่บ้านและรับผิดชอบ
ในการดูแลทุกข์สุขของประชาชน อ านาจของผู้ใหญ่บ้านมีดังนี้ คือ  

๑. อ านวยความเป็นธรรมและดูแลรักษาความเรียบร้อยและความปลอดภัยให้แก่ราษฎร
ในหมู่บ้าน  

๒. สร้างความสมานฉันท์และความสามัคคีให้เกิดขึ้นในหมู่บ้าน รวมท้ังส่งเสริม
วัฒนธรรมและประเพณีในท้องท่ี  

๓. ประสานหรืออ านวยความสะดวกแก่ราษฎรในหมู่บ้านในการติดต่อหรือรับบริการกับ
ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

๔. รับฟังปัญหาและน าความเดือดร้อน ทุกข์สุขและความต้องการท่ีจ าเป็นของราษฎรใน
หมู่บ้าน แจ้งต่อส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือองค์กรอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 
เพื่อให้การแก้ไขหรือช่วยเหลือ  

                                                             
๑๘ชาญชัย จิตรเหล่าอาภรณ์ , ก านันผู้ ใหญ่ กับอ านาจการเมือง , [ออนไลน์ ], แหล่งที่ มา

http://it.ripa.ac.th/humanity/py.html. [๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๑]. 
๑๙สุริยะ วิริยะสวัสด์ิ, “บทบาทก านันผู้ใหญ่บ้านท่ามกลางสังคมไทยที่เกิดการเปลี่ยนแปลงปัจจุบัน”, 

วารสารก านันผู้ใหญ่บ้าน, ๖๒ (๓), (มี.ค.๕๒), หน้า ๑๑-๑๕. 
๒๐กรมการปกครอง, กระทรวงมหาดไทย, ก านัน ผู้ใหญ่ , (กรุงเทพมหานคร: ฉัตรบ้อง ฉัตรภูติ, 

๒๕๔๙), หน้า ๑๒. 



๑๔ 

 

๕. ให้การสนับสนุน ส่งเสริม และอ านวยความสะดวกในการปฏิบัติหน้าท่ีหรือการ
ให้บริการของส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

๖. ควบคุมดูแลราษฎรในหมู่บ้านให้ปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายหรือระเบียบแบบแผน
ของทางราชการ โดยกระท าตนให้เป็นตัวอย่างแก่ราษฎรตามท่ีทางราชการได้แนะน า  

๗. อบรมหรือช้ีแจงให้ราษฎรมีความรู้ความเข้าใจในข้อราชการ กฎหมาย หรือระเบียบ
แบบแผนของทางราชการ ในการนี้ สามารถเรียกราษฎรมาประชุมได้ตามสมควร  

๘. แจ้งให้ราษฎรให้ความช่วยเหลือในกิจการสาธารณประโยชน์เพื่อบ าบัดปัดป้อง
ภยันตรายสาธารณะอันมีมาโดยฉุกเฉิน รวมตลอดท้ังการช่วยเหลือบรรเทาทุกข์แก่ผู้ประสบภัย  

๙. จัดให้มีการประชุมราษฎรและคณะกรรมการหมู่บ้านเป็นประจ าอย่างน้อยเดือนละ
หนึ่งครั้ง  

๑๐. ปฏิบัติตามค าส่ังของก านันหรือทางราชการและรายงานเหตุการณ์ท่ีไม่ปกติซึ่ง
เกิดขึ้นในหมู่บ้านให้ก านันทราบ พร้อมท้ังรายงานต่อนายอ าเภอด้วย  

๑๑. ปฏิบัติตามภารกิจหรืองานอื่นตามกฎหมายหรือระเบียบแบบแผนของทางราชการ
หรือตามท่ีกระทรวง ทบวง กรม หน่วยงานอื่นของรัฐผู้ว่าราชการจังหวัด หรือนายอ าเภอมอบหมาย๒๑ 

นอกจากจะต้องปฏิบัติหน้าท่ีตามอ านาจดังกล่าวข้างต้นแล้ว ก านันผู้ใหญ่บ้านในฐานะ
เป็นผู้น าในทางสังคมหรือเป็นผู้น าชุมชน ท้ังยังได้รับการแต่งต้ังให้เป็นเจ้าพนักงานตามกฎหมายอื่นๆ 
อีกนั้น บทบาทของก านันผู้ใหญ่บ้านจึงแบ่งออกได้เป็น ๓ ประการ คือ   

๑. บทบาทของการเป็นตัวแทนประชาชน ผู้ใหญ่บ้านเป็นบุคคลท่ีประชาชนเลือก
โดยตรง เมื่อเป็นเช่นนี้ฐานะของผู้ใหญ่บ้านย่อมเป็นเสมือนตัวแทนของประชาชน ซึ่งต้องรับฟังปัญหา
และน าความเดือดร้อน ทุกข์สุขและความต้องการท่ีจ าเป็นของราษฎรในหมู่บ้าน แจ้งต่อส่วนราชการ 
หน่วยงานของรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือองค์กรอื่นท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อให้การแก้ไขหรือ
ช่วยเหลือ ดังนั้น เมื่อราษฎรในความปกครองมีเรื่องเดือดร้อนต้องถือเป็นธุระให้ ในขณะเดียวกัน      
ก็ต้องให้การสนับสนุน ส่งเสริมและอ านวยความสะดวกในการปฏิบัติหน้าท่ีหรือการให้บริการของ  
ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนั้น ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ใหญ่บ้านกับ   
ทุกภาคส่วนจึงค่อนข้างใกล้ชิดและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 

๒. บทบาทของการเป็นตัวแทนของทางการ บทบาทนี้เกิดขึ้นตามกฎหมายท่ีบัญญัติไว้
ในพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องท่ี พ.ศ. ๒๔๕๗ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติลักษณะ
ปกครองท้องท่ี (ฉบับท่ี ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๑ ซึ่งได้ก าหนดอ านาจหน้าท่ีของผู้ใหญ่บ้านในด้าน            
การปกครอง ด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย อ านาจหน้าท่ีทางอาญา อ านวยความเป็นธรรม ฯลฯ 
การก าหนดบทบาทดังกล่าว ท าให้ผู้ใหญ่บ้านมีฐานะเป็นตัวแทนของราชการส่วนภูมิภาค ซึ่งจะพบว่า
กฎหมายก าหนดอ านาจการบังคับบัญชาของผู้ใหญ่บ้าน โดยให้ข้าราชการส่วนภูมิภาค ซึ่งจะพบว่า
กฎหมายก าหนดอ านาจการบังคับบัญชาของผู้ใหญ่บ้าน โดยให้ข้าราชการปกครอง  อันได้แก่ ผู้ว่า
                                                             

๒๑กรมการปกครอง, กระทรวงมหาดไทย, ก านัน ผู้ใหญ่ , (กรุงเทพมหานคร: ฉัตรบ้อง ฉัตรภูติ, 
๒๕๔๙), หน้า ๑๒. 



๑๕ 

 

ราชการจังหวัด นายอ าเภอ ซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชา สามารถให้คุณให้โทษแก่ผู้ใหญ่บ้านได้ ส่ิงเหล่านี้     
ท าให้ผู้ใหญ่บ้านมีลักษณะเป็นส่วนหนึ่งของระบบราชการ และกลายเป็นจักรกลท่ีส าคัญของการ
ปกครองในราชการส่วนภูมิภาคในท่ีสุด และข้อเท็จจริงจะปรากฏอยู่เสมอว่า ในการติดต่อระหว่าง
หน่วยราชการต่างๆ กับราษฎรในหมู่บ้านไม่ว่าเรื่องใดๆ จะต้องอาศัยผู้ใหญ่บ้านเป็นส่ือกลางในการ
ประสานงาน ท าความเข้าใจกับประชาชนในหมู่บ้าน 

๓. บทบาทของการเป็นผู้น าชุมชน เนื่องจากก านันผู้ใหญ่บ้านเป็นเจ้าพนักงานปกครอง 
มีอ านาจปกครองดูแลราษฎรในท้องท่ีของตน ผู้ใหญ่บ้านจึงเป็นผู้น าทางการ แต่หากศึกษาจาก
ข้อเท็จจริงและปรากฏการณ์ในสังคมแล้ว จะเห็นว่าผู้ใหญ่บ้านเป็นผู้น าทางธรรมชาติ มีฐานะและ
บทบาททางสังคมเด่นกว่าบุคคลอื่นในสังคมชนบท ดังนั้น โดยส่วนใหญ่แล้วผู้ใหญ่บ้านจะมีความ
ประพฤติถูกท านองคลองธรรม เป็นผู้น าท่ีกล้าแสดงออกเพื่อปกป้องช่วยเหลือประชาชน ลูกบ้านจึง
แสดงความเคารพเช่ือถือ ด้วยเหตุนี้ผู้ใหญ่บ้านจึงมีฐานะเป็นผู้น าทางสังคม บทบาทดังกล่าวนี้ท าให้
ผู้ใหญ่บ้านจะเข้าไปมีส่วนอย่างมากในการบริหารและจัดการพัฒนาทางสังคม ผู้ใหญ่บ้านในฐานะเป็น
ตัวแทนประชาชนมีหน้าท่ีช่วยเหลือพัฒนาท้องถิ่นของตน โดยเฉพาะด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
เช่น ถนน สะพาน แหล่งน้ า และการพัฒนาอาชีพ โดยใช้งบประมาณจากรายได้ของท้องถิ่นหรือจาก
ส่วนราชการ จากความเคารพนับถือของประชาชนท่ีมีต่อผู้ใหญ่บ้าน๒๒  

ถึงแม้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ และฉบับท่ีผ่านๆ มา จะ
ได้ลดบทบาทของก านันและผู้ใหญ่บ้านลง โดยก าหนดให้มีการกระจายอ านาจการปกครองไปสู่ส่วน
ท้องถิ่นให้ประชาชนปกครองกันเอง จัดต้ังองค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนต าบล         
ท่ีสมาชิกส่วนใหญ่มาจากการเลือกต้ังโดยประชาชน มีการบริหารและจัดการงบประมาณในท้องถิ่น
ด้วยตนเอง อีกท้ังโครงสร้างของการจัดการภาครัฐแนวใหม่ ท่ีเน้นผลงานด้วยตัวชี้วัด โดยวัดจากความ
พึงพอใจของประชาชนในท้องถิ่น ท าให้หน่วยงานของรัฐหลายหน่วยงานท่ีแต่เดิมเคยมอบหมายให้
ก านันและผู้ใหญ่บ้านไปด าเนินการให้ แต่ในปัจจุบันต้องหันไปด าเนินการเอง ประกอบกับผลกระทบ
จากการเปล่ียนแปลงของสภาพชุมชนไทย จากสังคมชนบทไปสู่ความเป็นชุมชนเมือง ซึ่งต่างๆ เหล่านี้ 
ล้วนแต่ส่งผลให้บทบาทของก านันและผู้ใหญ่บ้านในท้องท่ีต้องลดบทบาทและความสัมพันธ์กับ
ประชาชนไปบ้าไม่มากก็น้อย แต่ถึงกระนั้นก านันและผู้ใหญ่บ้านก็ยังคงปฏิบัติหน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้องและ
ได้รับมอบหมายให้แก่ประชาชนในท้องท่ี จากการศึกษาเอกสารท่ีเกี่ยวข้องบทบาทของผู้ใหญ่บ้านใน
ปัจจุบัน สรุปได้ว่าบทบาทของผู้ใหญ่บ้านสามารถแบ่งออกเป็น ๙ ประการ ดังนี้ 

๑. บทบาทในการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชนในการติดต่อกับหน่วยราชการ ใน
ปัจจุบันหลายต าบลและหลายหมู่บ้านทุกจังหวัดในประเทศไทย ยกเว้นกรุงเทพมหานคร ยังมีสภาพ
เป็นชุชนชนบท หมู่บ้านหลายแห่งยังไกลต่อความเจริญ ถึงแม้จะมีไฟฟ้าใช้แต่การเดินทางของ
ชาวบ้านจากหมู่บ้านไปติดต่อราชการท่ีอ าเภอก็ยังคงเป็นไปด้วยความยากล าบาก หรือแม้แต่ช่วง
                                                             

๒๒ประสิทธ์ิ อินทโชติ, “บทบาทของผู้ใหญ่บ้านในการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาลด้านการป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติดในพ้ืนที่จังหวัดชลบุรี”, วิทยานิพนธ์รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการ
จัดการภาครัฐและภาคเอกชน, (วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ: มหาวิทยาลัยบูรพา, ๒๕๕๔). 



๑๖ 

 

สถานการณ์ฉุกเฉิน เจ็บป่วยไม่สบาย คลอดบุตร ดังนั้น บทบาทของก านันผู้ใหญ่ในการอ านวยความ
สะดวกแก่ประชาชนดังกล่าวในการติดต่อกับอ าเภอและหน่วยงานราชการ จึงยังคงเป็นบทบาทท่ี
ส าคัญและมีอยู่ต่อไป  

๒. บทบาทการสนองและด าเนินกิจกรรมตามนโยบายของรัฐ อ าเภอถือเป็นหน่วยงาน
ของรัฐหน่วยสุดท้ายท่ีจะถ่ายทอดนโยบายของรัฐไปสู่ประชาชนตามต าบลและหมู่บ้าน โดยนายอ าเภอ
จะส่ังการผ่านทางก านันและผู้ใหญ่บ้าน เพราะก านันและผู้ใหญ่บ้านเป็นผู้ท่ีอยู่ในท้องท่ีร่วมกับ
ชาวบ้าน มีความสัมพันธ์และใกล้ชิดกับชาวบ้านมากท่ีสุด นโยบายของรัฐบาลทุกกระทรวงหรือกรม
หรือหน่วยราชการต่างๆ ท่ีต้องการด าเนินการในเรื่องใดหรือต้องการความร่วมมือจากประชาชนใน
เรื่องใด นายอ าเภอและหัวหน้าส่วนราชการต่างๆ จะส่ังการและมอบหมายนโยบายหรือแผนงานต่างๆ 
ให้ก านันและผู้ใหญ่บ้านไปปฏิบัติ และด้วยกลไกและโครงสร้างอ านาจของกฎหมายลักษณะปกครอง
ท้องท่ี  ก านันและผู้ใหญ่บ้านจึงต้องงรับนโยบายและแผนงานต่างๆ เหล่านั้น ไปด าเนินการประสาน
กับชาวบ้านในพื้นท่ีเพื่อปฏิบัติตามนโยบายหรือแผนงานนั้นๆ ต่อไป อนึ่ง ถึงแม้ว่าในปัจจุบันองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเกิดขึ้นในทุกพื้นท่ีแล้วก็ตาม แต่โดยสถานะทางกฎหมาย รัฐบาล หน่วยงานของ
รัฐ ได้แก่ จังหวัดและอ าเภอ ก็ไม่มีอ านาจตามกฎหมายท่ีจะส่ังการหรือมอบหมายให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเหล่านั้นท าตาม คงมีแต่เพียงการขอความร่วมมือเท่านั้น ซึ่งต่างจากก านันและผู้ใหญ่บ้าน
ท่ีมีหน้าท่ีตามกฎหมายจะต้องปฏิบัติตามค าส่ังท่ีนายอ าเภอและหัวหน้าส่วนราชการต่างๆ มอบหมาย
อย่างหลีกเล่ียงไม่ได้ 

๓. บทบาทการเป็นผู้ช่วยเหลือเจ้าพนักงานต่างๆ ของรัฐ การบริหารราชการส่วนกลาง
และส่วน๓มิภาคคงจะไม่มีโอกาสได้ใกล้ชิดกับประชาชนในท้องท่ีได้โดยตรงเหมือนกับก านันและ
ผู้ใหญ่บ้าน จึงจ าเป็นท่ีหน่วยงานต่างๆ เหล่านั้นต้องอาศัยก านันและผู้ใหญ่บ้านให้ด าเนินการแทน 
เช่น การส ารวจข้อมูลต่างๆ การจัดเทศกาลต่างๆ การระดมชาวบ้านร่วมงานต่างๆ ท่ีหน่วยราชการจัด
ขึ้น เป็นต้น ซึ่งหากประเทศไทยไม่มีก านันและผู้ใหญ่บ้าน งานต่างๆ ก็จะส าเร็จลงได้ยาก บทบาทของ
ก านันและผู้ใหญ่บ้านจึงเป็นผู้ช่วยเหลือเจ้าพนักงานต่างๆ ของรัฐในการด าเนินกิจกรรมท้ังปวง  
ในพื้นท่ี 

๔. บทบาทเป็นเจ้าหน้าท่ีช่วยเหลือประชาชนในยามประสบภัยพิบัติ ประเทศไทย มัก
เกิดภัยพิบัติต่างๆ อยู่เป็นประจ า เช่น ภัยแล้ง ภัยหนาว ภัยน้ าท่วม เป็นต้น และก็จะมีหน่วยงานต่างๆ 
ของภาครัฐและเอกชนท่ีอาสาเข้าไปช่วยเหลือประชาชนอยู่หลายองค์กร ก านันและผู้ใหญ่บ้านซึ่งเป็น
คนท่ีอยู่ในพื้นท่ีและรู้จักภูมิประเทศเป็นอย่างดี จะเป็นผู้ประสานและน าความช่วยเหลือจากองค์กร
ต่างๆ ไปสู่ชาวบ้านท่ีประสบภัยได้ดีและรวดเร็วกว่าหน่วยอื่นๆ  

๕. บทบาทในการเป็นส่ือกลางระหว่างชาวบ้านกับรัฐ บทบาทของก านันและผู้ใหญ่บ้าน
ในการเป็นส่ือกลางระหว่างชาวบ้านกับรัฐมีมานานแล้ว และในปัจจุบัน ก านันและผู้ใหญ่บ้านก็ยังคงมี
บทบาทหน้าท่ีในการเป็นส่ือกลาง เพื่อประชาสัมพันธ์ข่าวสารข้อมูลต่างๆ ท่ีตรงและมีประสิทธิภาพ
มากท่ีสุด และในทางกลับกัน ก านันและผู้ใหญ่บ้านก็ยังมีบทบาทในการน าปัญหาความเดือดร้อนของ
ชาวบ้านไปสู่ภาครัฐเพื่อให้แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนอีกทางหนึ่ง 



๑๗ 

 

๖. บทบาทในการเป็นแหล่งข่าวของรัฐ ในอดีตก านันและผู้ใหญ่บ้านจะมีบทบาทหน้าท่ี
ในการหาข่าวความเคล่ือนไหวต่างๆ ของคนในหมู่บ้านและท่ีเกิดขึ้นในหมู่บ้านให้แก่ทางอ าเภอได้
รับทราบ เช่น กิจกรรมต่างๆ ของชาวบ้าน การขนยาเสพติดผ่านหมู่บ้านหรือท้องท่ี เป็นต้น และใน
ปัจจุบันก านันและผู้ใหญ่บ้านในพื้นท่ีความเจริญยังเข้าไม่ถึง ก านันและผู้ใหญ่บ้านก็ยังคงมีบทบาท
หน้าท่ีนั้นอยู่ 

๗. บทบาทในการเป็นผู้ไกล่เกล่ียความขัดแย้งในหมู่บ้าน ก านันและผู้ใหญ่บ้านจะเป็นท่ี
เคารพนับถือของคนในหมู่บ้านและต าบล ด้วยความเป็นผู้น าหมู่บ้านหรือต าบลท่ีมาจากการเลือกต้ัง
ของคนในหมู่บ้านและต าบล และยังคงมีสถานภาพเป็นผู้น าตามธรรมชาติท่ีมีอ านาจบารมีเหนือกว่า
คนในหมู่บ้านและต าบลอีกด้วย ก านันและผู้ใหญ่บ้านจึงต้องมีบทบาทในการเป็นผู้ไกล่เกล่ียความ
ขัดแย้งต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนระหว่างคนในหมู่บ้านหรือต าบลด้วย อาจถือได้ว่า ก านันและผู้ใหญ่บ้านเป็นผู้มี
อ านาจทางตุลาการตัดสินความขัดแย้งหรือข้อพิพาท โดยไม่ต้องมีกฎหมายของบ้านเมืองให้อ านาจ
รองรับ และเป็นท่ีเช่ือถือของคนในหมู่บ้าน 

๘. บทบาทในการเป็นผู้น าทางความคิด  ด้วยความท่ีก านันและผู้ใหญ่บ้านเป็นผู้น าของ
คนในหมู่บ้านและต าบล จึงได้รับการยอมรับจากชาวบ้านให้เป็นผู้น าทางความคิดในการแก้ปัญหา
หลายประการท่ีเกิดขึ้น ในส่วนของลูกบ้านเมื่อมีปัญหาต่างๆ เกิดขึ้น ก็จะมาปรึกษาหารือกับก านัน
และผู้ใหญ่บ้านเพื่อขอค าแนะน าช้ีแนะหรือน าในการตัดสินใจ เช่น ต้ังช่ือเรื่อง ส่งลูกเข้าเรียนหนังสือ     
เป็นต้น 

๙. บทบาทการเป็นการเป็นผู้ร้างความสามัคคีในหมู่บ้าน บทบาทหน้าท่ีส าคัญของผู้น า
คือการสร้างความสามัคคีปรองดองให้เกิดขึ้นในองค์การ ก านันและผู้ใหญ่บ้านก็มีบทบาทและหน้าท่ี
อันส าคัญ ท่ีจะต้องสร้างความปรองดองและความสงบสุขให้เกิดขึ้นในหมู่บ้านและต าบลด้วยเช่นกัน 
เพราะจะส่งผลให้การด าเนินกิจกรรมท้ังปวงเกิดความร่วมมือร่วมใจจากชาวบ้านอย่างเต็มท่ี แต่ถ้าไม่มี
ความสามัคคีเกิดความแตกแยก การด าเนินกิจกรรมท้ังปวงของก านันและผู้ใหญ่บ้าน ก็จะมีปัญหา
และอุปสรรคและอาจไม่ส าเร็จได้ ซึ่งกิจกรรมหรือนโยบายต่างๆ ท่ีมีส่วนในการเสริมสร้างความ
สามัคคีของคนในหมู่บ้านและต าบล เช่น โครงการกองทุนหมู่บ้าน โครงการหนึ่งผลิตภัณฑ์หนึ่งต าบล 
เป็นต้น๒๓ 

สรุป จากแนวคิดของนักวิชาการดังกล่าวข้างต้น สรุปได้ว่า บทบาทของก านัน
ผู้ใหญ่บ้านแบ่งออกเป็น ๓ ประการ คือ ๑) บทบาทของการเป็นตัวแทนประชาชน ๒) บทบาทของ
การเป็นตัวแทนของทางการ และ ๓) บทบาทของการเป็นผู้น าชุมชน มีรายละเอียดดังนี้คือ ๑) 
บทบาทในการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชนในการติดต่อกับหน่วยราชการ ๒) บทบาทการสนอง
และด าเนินกิจกรรมตามนโยบายของรัฐ ๓) บทบาทการเป็นผู้ช่วยเหลือเจ้าพนักงานต่างๆ ของรัฐ ๔) 
บทบาทเป็นเจ้าหน้าท่ีช่วยเหลือประชาชนในยามประสบภัยพิบัติ ๕) บทบาทในการเป็นส่ือกลาง
                                                             

๒๓ธศิกาญจณ์  อิงคนินันท์, บทบาทของก านันผู้ใหญ่บ้าน อ าเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ ในการ
เสริมสร้างสันติสุข, เอกสารวิชาการหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง การบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน  
รุ่นที่ ๑๑, (กรุงเทพมหานคร: สถาบันพระปกเกล้า, ๒๕๕๕), หน้า ๖-๙. 



๑๘ 

 

ระหว่างชาวบ้านกับรัฐ ๖) บทบาทในการเป็นแหล่งข่าวของรัฐ ๗) บทบาทในการเป็นผู้ไกล่เกล่ียความ
ขัดแย้งในหมู่บ้าน ๘) บทบาทในการเป็นผู้น าทางความคิด  และ ๙) บทบาทการเป็นการเป็นผู้ร้าง
ความสามัคคีในหมู่บ้าน 

๒.๑.๒ แนวคิดเกี่ยวกับความขัดแย้งและการจัดการความขัดแย้ง  
๑) ความหมายของความขัดแย้ง 
ความขัดแย้ง (Conflict) หมายถึง พฤติกรรมชนิดหนึ่งท่ีเกิดขึ้นเมื่อมีบุคคลหรือกลุ่มมี

ความคิดเห็น การรับรู้ การคาดหวัง ความเช่ือ และค่านิยมท่ีแตกต่างกัน ซึงอาจเป็นความขัดแย้ง
ระหว่างกลุ่ม ระหว่างบุคคล รวมท้ังความขัดแย้งภายในตัวบุคคลด้วย ความขัดแย้งจึงเป็นเรื่ อง      
ของการต่อสู้ การทะเลาะวิวาท ความแตกต่างท่ีอยู่ตรงข้ามกัน๒๔ 

ความขัดแย้งตามความหมายของพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๖ 
หมายถึง การไม่ลงรอยกัน โดยให้ค าอธิบายของค าว่า “ขัด” หมายถึง ไม่ท าตาม ฝ่าฝืน ขืนไว้          
ส่วน “แย้ง” หมายถึง ไม่ตรงกันหรือไม่ลงรอยเดียวกัน ต้านไว้ ทานไว้ รวมความแล้ว ความขัดแย้ง 
หมายถึง สภาพความไม่ลงรอยกันคือไม่ยอมท าตามและยังมีความต้านทานไว้  ซึ่งการท่ีท้ังสองฝ่าย         
จะไม่ท าตามกันแล้วยังพยายามท่ีจะต้านเอาไว้อีกด้วย๒๕ เป็นความไม่เห็นด้วยระหว่างบุคคลต้ังแต่       
๒ คนขึ้นไป หรือกลุ่มบุคคล เกิดขึ้นจากการท่ีเขาต้องแบ่งสันปันส่วนทรัพยากรต่างๆ หรือกิจกรรม
การท างาน หรือเกิดจากความแตกต่างในฐานะต าแหน่ง เป้าหมาย คุณค่าและการรับรู้๒๖ หรืออาจเป็น
ความไม่ลงรอยกัน หรือสภาวะท่ีไม่เห็นพ้องต้องกัน หรือความเป็นปฏิปักษ์ ระหว่างบุคคลหรือกลุ่ม
บุคคลต้ังแต่ ๒ กลุ่มข้ึนไป โดยมีสาเหตุมาจากวัตถุประสงค์ท่ีไม่สามารถเข้ากันได้ ความไม่ลงรอยกัน
ทางด้านความต้องการความปรารถนา ค่านิยม และทัศนคติ๒๗ สรุปได้ว่า ความขัดแย้ง หมายถึง 
สภาวการณ์ท่ีบุคคลหรือกลุ่มบุคคลสองฝ่ายไม่สามารถท าความเข้าใจกันได้ อันเนื่องมาจากความ
แตกต่างในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นความแตกต่างด้านความคิดเห็น ค่านิยม จุดมุ่งหมายและเป้าหมาย 
รวมท้ังเป็นการต่อสู้เพื่อทรัพยากรท่ีมีอยู่อย่างจ ากัด หรือการท่ีฝ่ายหนึ่งรุกล้ าหรือขัดขวางการกระท า
ของอีกฝ่ายหนึ่ง เพื่อให้เป้าหมายของตนบรรลุผลซึ่งเป็นปฏิกิริยาในทางลบ ซึ่งจะเป็นผลให้เกิด
ความรู้สึกส านึกคิดหรือพฤติกรรมท่ีสวนทางกัน โดยต่างฝ่ายต่างพยายามแสดงให้เห็นว่าทัศนะของ
ตนเองหรือถูกต้องกว่าความขัดแย้ง จึงเป็นความรู้สึกหรือปฏิกิริยาของบุคคลหรือกลุ่มคนท่ีจะต้อง

                                                             
๒๔นพ ศรีบุญนาค, พฤติกรรมองค์การ, (กรุงเทพมหานคร: สูตรไพศาล, ๒๕๔๕), หน้า ๙๑.  
๒๕ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒, (กรุงเทพมหานคร: นานมี 

บุ๊คส์พับลิเคชั่นส์, ๒๕๔๖), หน้า ๑๗๖, ๙๑๗. 
๒๖ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์, จิตวิทยาการบริหารงานบุคคล, (กรุงเทพมหานคร: พิมพ์ดีด, ๒๕๔๔),    

หน้า ๑๕๘. 
๒๗วันชัย วัฒนศัพท์, ความขัดแย้ง: หลักการและเครื่องมือแก้ปัญหา, (พิมพ์ครั้งที่ ๒), (นนทบุรี: 

สถาบันพระปกเกล้า, ๒๕๔๗), หน้า ๑๖. 



๑๙ 

 

เกิดขึ้นเสมอ และจะเป็นผลดีถ้าหากสามารถจัดการความขัดแย้งนั้นให้อยู่ในระดับท่ีเหมาะสม๒๘ 
กล่าวคือ เมื่อคนหรือกลุ่มคนในหมู่บ้านท่ีมีการปฏิสัมพันธ์ต่อกัน มีความพยายามท่ีจะด้ินรนต่อสู้ 
เพื่อให้ได้มาซึ่งส่ิงท่ีตนเองต้องการ ความขัดแย้งจึงเป็นปัจจัยท่ีน าไปสู่การเปล่ียนแปลงคนในหมู่บ้าน 
อาจน าไปสู่ความสมานฉันท์หรือความรุนแรงได้ ขึ้นอยู่กับสาเหตุของปัญหากับสถานการณ์การ
ตัดสินใจของแต่ละฝ่าย๒๙ 

ความขัดแย้งเป็นพฤติกรรมท่ีท้ังสองฝ่ายมีการรับรู้ท่ีไปด้วยกันไม่ได้ในเรื่องท่ีเกี่ยวกับ
การกระท าหรือจุดมุ่งหมาย ไม่ว่าการรับรู้นั้นจะถูกต้องหรือไม่ถูกต้องก็ตาม คนท่ีอยู่ในความขัดแย้งจะ
มีความรู้สึกว่าถ้าหากฝ่ายหนึ่งชนะ อีกฝายหนึ่งก็จะแพ้ ๓๐ เป็นพฤติกรรมท่ีไม่ลงรอยกัน หรือ
พฤติกรรมท่ีไปด้วยกันไม่ได้ระหว่างฝ่ายต่างๆ ท่ีมีความสนใจแตกต่างกันพฤติกรรมท่ีไปด้วยกันไม่ได้ 
ในท่ีนี้หมายถึงการกระท าของฝ่ายหนึ่งท่ีต้ังใจไปยับยั้ง สกัดกั้นหรือสร้างความขับข้องใจให้แก่อีกฝาย
หนึ่ง๓๑ หรืออาจเป็นเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นของคนต้ังแต่สองคนขึ้นไป ได้โต้แย้งในประเด็นของค่านิยม 
หรือแข่งขันช่วงชิงกันในเรื่องของอ านาจ สถานภาพ เป้าหมาย และทรัพยากรท่ีมีจ ากัด อาจเป็นความ
ขัดแย้งท่ีแฝงอยู่ ก าลังเกิดขึ้น หรือออกอาการแสดงแล้ว๓๒ เป็นสถานการณ์ท่ีคู่กรณีท้ังสองฝ่ายมีความ
แตกต่างกันอย่างชัดเจนในประเด็นความสนใจ รวมท้ังมีจุดมุ่งหมายท่ีไม่สามารถน ามาเทียบเคียงกันได้ 
เพื่อหาข้อสรุปท่ียอมรับได้ท้ังสองฝ่าย๓๓ เกิดขึ้นเมื่อบุคคลหรือกลุ่มรับรู้ว่าบุคคลอื่นหรือกลุ่มอื่นได้
ปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งจะส่งผลในทางลบ หรือสร้างความไม่เท่าเทียมกันให้เกิดขึ้นต่อความ
ต้องการหรือผลประโยชน์ของตน๓๔ หรือหมายถึงสถานการณ์ใดๆ ก็ตามท่ีความไม่เท่าเทียมกันของ
เป้าหมาย ทัศนคติ และอารมณ์หรือพฤติกรรม น าไปสู่ความไม่ลงรอยกันหรือตรงข้ามกันระหว่าง        
๒ ฝ่ายขึ้นไป๓๕  เป็นสถานการณ์ท่ีบุคคล ๒ ฝ่าย หรือมากกว่ามีเป้าหมาย ค่านิยมหรือเหตุการณ์
                                                             

๒๘สมศักด์ิ จังตระกูล, “การจัดการความขัดแย้งโดยนายอ าเภอของประชาชนในประเทศไทย”, 
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ขัดแย้งกัน หรือเข้ากันไม่ได้ หรือท าให้แบ่งเป็น ๒ ฝ่าย๓๖  ซึ่งจะเกิดข้ึนเมื่อฝ่ายต่างๆ ไม่เห็นด้วย หรือ
มีความเห็นไม่ตรงกันในส่ิงหรือประเด็นส าคัญ หรือเกิดขึ้นเมื่อมีการกระทบกระท่ังเป็นปรปักษ์ หรือ
การเกิดการต่อต้านทางอารมณ์ ท าให้เกิดแรงต้านระหว่างบุคคลหรือกลุ่ม๓๗ 

สรุป จากความหมายดังกล่าวข้างต้นสรุปได้ว่า ความขัดแย้ง หมายถึง สถานการณ์        
ท่ีบุคคลสองฝ่ายหรือมากกว่ามีเป้าหมาย ค่านิยม หรือเหตุการณ์ท่ีเข้ากันไม่ได้ ซึ่งจะเกิดขึ้นเมื่อ       
ฝ่ายต่างๆ ไม่เห็นด้วย หรือมีความเห็นไม่ตรงกันในส่ิงหรือประเด็นส าคัญ หรือเกิดขึ้นเมื่อมีการ
กระทบกระท่ังเป็นปรปักษ์กัน หรือเกิดขึ้นเมื่อบุคคลหรือกลุ่มบุคคลต้องเผชิญกับเป้าหมายท่ี           
ไม่สามารถท าให้ทุกฝ่ายพอใจได้ ส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของความขัดแย้งในผลประโยชน์ระหว่าง         
ผู้มีอ านาจเหนือกว่ากับกลุ่มท่ีมีอ านาจต่ ากว่า  

๒) ประเภทของความขัดแย้ง 
การแบ่งประเภทของความขัดแย้งโดยมองท่ีความสัมพันธ์ของปัจจัยสองด้านท่ีท าให้เกิด

ความขัดแย้ง คือ ความสนใจและพฤติกรรม ซึ่งความสนใจของท้ังสองฝ่ายท่ีขัดแย้งกันอาจเหมือนหรือ
ต่างกันก็ได้ เช่นเดียวกับพฤติกรรมท่ีอาจไปด้วยกันได้และไปด้วยกันไม่ได้ ผลของความสนใจและ
พฤติกรรมจะท าให้เกิดความขัดแย้งใน ๔ ลักษณะ คือ  

ลักษณะท่ีหนึ่ง หากบุคคลหรือกลุ่มมีพฤติกรรมไปด้วยกันไม่ได้และมีความสนใจต่างกัน 
ก็จะเกิดความขัดแย้งขึ้น เป็นความขัดแย้งท่ีแท้จริง 

ลักษณะท่ีสอง หากบุคคลหรือกลุ่มมีพฤติกรรมท่ีไปด้วยกันไม่ได้ แต่มีความสนใจ
เหมือนกัน ก็จะเกิดความขัดแย้งเท็จ คือ ท้ังสองฝ่ายดูภายนอกว่าน่าจะเกิดความขัดแย้งกัน แต่ความ
จริงแล้วต่างฝ่ายต่างไม่เกี่ยวข้องกัน 

ลักษณะท่ีสาม บุคคลหรือกลุ่มมีพฤติกรรมท่ีไปด้วยกันได้ แต่มีความสนใจต่างกันก็จะ
เกิดความขัดแย้งแฝง คือ ดูภายนอกว่าท้ังสองฝ่ายไม่มีอะไรท่ีขัดแย้งกัน แต่ความจริงท้ังคู่มีความ
ขัดแย้งกันอยู่ภายใน 

ลักษณะท่ีส่ี บุคคลหรือกลุ่มมีพฤติกรรมท่ีไปด้วยกันได้และมีความสนใจเหมือนกัน จึงไม่
มีความขัดแย้งกัน๓๘ 

มัวร์ (Moore) ใช้เครื่องมือท่ีเรียกว่า “วงกลมของความขัดแย้ง” วิเคราะห์ความขัดแย้ง
โดยแบ่งความขัดแย้งออกเป็น ๕ ประเภท ดังนี้ คือ ๑) ความขัดแย้งด้านข้อมูลข่าวสาร (Data 
Conflict) เป็นปัญหาพื้นฐานของความขัดแย้งจากข้อมูลน้อยหรือมากเกินไป ท าให้การแปลผล
ผิดพลาด การวิเคราะห์ออกมาด้วยความเห็นต่างกัน บางครั้งก็เป็นปัญหาในเรื่องความแตกต่างในการ
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รับรู้ข้อมูล (Perception Conflict) ๒) ความขัดแย้งด้านผลประโยชน์ ( Interest Conflict) เป็น
เหตุผลแห่งการแย่งชิงผลประโยชน์ในส่ิงเหมือนมีหรือมีไม่เพียงพอ  ๓) ความขัดแย้งด้านความสัมพันธ์ 
(Relationships Conflict) เป็นปัญหาด้านบุคลิกภาพ พฤติกรรมต่างๆ ในอดีต อารมณ์ท่ีรุนแรง 
ความเข้าใจผิด การส่ือสารท่ีบกพร่อง ๔) ความขัดแย้งด้านโครงสร้าง (Structure Conflict) เป็นเรื่อง
ของอ านาจ แย่งชิงอ านาจ การใช้การกระจายอ านาจ ปัญหาโครงสร้าง รวมไปถึงกฎระเบียบ บทบาท 
ภูมิศาสตร์ ระยะเวลา และระบบ และ ๕) ความขัดแย้งด้านค่านิยม (Value Conflict) เป็นปัญหา
ระบบของความเช่ือ ความแตกต่างในค่านิยม ขนบธรรมเนียมประเพณี การขัดเกลาทางสังคมหรือ
สังคมประกิต (Socialization) ความขัดแย้งสามประเภทแรก คือ ความขัดแย้งด้านข้อมูลข่าวสาร 
ด้านผลประโยชน์และด้านความสัมพันธ์ มีแนวโน้มท่ีจะเจรจาได้ง่ายกว่าสองประเภทด้านล่าง คือ 
ความขัดแย้งท่ีสัมพันธ์กับค่านิยมและโครงสร้าง แต่ท้ังนี้ไม่ได้หมายความว่าความขัดแย้งประเภทต่างๆ 
จะเกิดขึ้นเฉพาะประเภทใดประเภทหนึ่งเพียงประเภทเดียวเท่านั้น แต่จริงๆ แล้วจะผสมผสานกันอยู่
เกือบทุกประเภท หรือมีทุกประเภทในเรื่องเดียวกัน จะแตกต่างกันในเรื่องของความรุนแรงของแต่ละ
ประเภทเท่านั้น๓๙  

มาร์ช และไซม่อน (March and Simon) ได้แบ่งประเภทของความขัดแย้งออกเป็น         
๓ ประเภท ได้แก่  

๑. ความขัดแย้งต่อตนเอง (Individual Conflict) เป็นความขัดแย้งภายในใจของ   ตัว
บุคคล (Internal Conflict) ซึ่งหมายถึง การท่ีบุคคลมีปัญหาเกี่ยวกับการตัดสอนใจเพื่อก าหนด
ทางเลือกใดๆ เกี่ยวกับการปฏิบัติภาระหน้าท่ีของตน แบ่งออกเป็น ๓ ลักษณะ คือ ๑) ความขัดแย้ง   
ท่ีเกิดจากความต้องการเท่าเทียมกัน (Approach - Approach Conflict) เป็นความต้องการหรือ
พอใจท้ังสองอย่างแต่เลือกได้เพียงอย่างเดียว เรียกว่า “รักพี่เสียดายน้อง” ๒) ความขัดแย้งท่ีเกิดจาก
ความไม่ต้องการท้ังสองอย่าง (Avoidance – Avoidance Conflict) เป็นความรู้สึกท่ีไม้ต้องการไม่
ปรารถนาท้ังสองอย่าง แต่ต้องเลือกหนึ่งอย่าง เรียกว่า “หนีเสือปะจระเข้” และ ๓) ความขัดแย้งท่ี
เกิดจากความจ าใจ (Approach -Avoidance conflict) เป็นความรู้สึกท่ีส่ิงท่ีพอใจและไม่พอใจอยู่
ร่วมกัน จ าเป็นต้องเผชิญหน้าท้ังสองอย่างในเวลาเดียวกัน  

๒. ความขัดแย้งในองค์การ (Organizational Conflict) ความขัดแย้งในองค์การเป็น
ความขัดแย้งระหว่างบุคคลในองค์การเดียวกัน หรือความขัดแย้งท่ีเกิดขึ้นในหน่วยต่างๆ อาจจะเป็น
ความขัดแย้งท่ีเกิดขึ้นระหว่างบุคคลต่อบุคคล หรือระหว่างกลุ่มต่อกลุ่ม เพราะเมื่อแต่ละคนมาอยู่
ร่วมกัน ท ากิจกรรมต่างๆ ร่วมกัน จะมีความคิดเห็นต่างกัน มีวิธีการคิดท่ีไม่เหมือนกัน ค่านิยม อคติ 
การรับรู้ ผลประโยชน์ เกิดจากการแบ่งทรัพยากรและงบประมาณมีจ านวนจ ากัด หรือเกิดการ
เปล่ียนแปลงเทคนิคในการท างาน ความแตกต่างในหน้าท่ีการท างาน ล้วนเป็นสาเหตุท่ีจะท าให้เกิด
ความขัดแย้งได้ท้ังส้ิน 

                                                             
๓๙วันชัย วัฒนศัพท์ และรัตนาภรณ์ วัฒนศัพท์ , การแก้ปัญหาความขัดแย้งในสถานศึกษา , 

(กรุงเทพมหานคร: สถาบันพระปกเกล้า, ๒๕๔๘), หน้า ๓๙. 
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๓. ความขัดแย้งระหว่างองค์การ (Inter - Organizational Conflict) หมายถึง การไม่
ลงรอยกันระหว่างหน่วยงานหนึ่งกับอีกหน่วยงานหนึ่ง หรือระหว่างกลุ่มกับกลุ่ม เช่น ความขัดแย้ง
ระหว่างฝ่ายผลิตกับฝ่ายขาย (เรื่องคุณภาพของสินค้า) ความเห็นท่ีแตกต่างกันในการปกครองระหว่าง
กลุ่มผู้บริหารในโรงเรียนกับคณะกรรมการแนะแนว เป็นต้น ความขัดแย้งประเภทนี้มักจะสร้างพลังต่อรอง
ระหว่างกลุ่ม อิทธิพลของกลุ่มใดมีมากกว่าก็ได้รับชัยชนะ ท าให้เกิดภาวการณ์แพ้ - ชนะขึ้น ซึ่งอาจ
สร้างบรรยากาศท่ีเสียหายได้๔๐ 

ความขัดแย้งและการแข่งขันเป็นส่ิงท่ีเกิดขึ้นในชีวิตประจ าวันปกติของมนุษย์ ความ
ขัดแย้งไม่ได้เป็นเรื่องท่ีไม่ดีเสมอไป แต่อาจส่งผลดีต่อการท างาน ถ้าผู้บริหารสามารถจัดการ        
ความขัดแย้งได้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่หากพิจารณาถึงความขัดแย้งในองค์การ พบว่า ความขัดแย้ง
ถูกแบ่งออกเป็น ๒ ประเภท คือ ๑) ความขัดแย้งท่ีสร้างสรรค์ (Functional Conflict) หมายถึง        
การเผชิญหน้ากันระหว่างกลุ่มหรือสมาชิกในองค์กรเพื่อสร้างประโยชน์หรือผลในเชิงบวกให้แก่
บุคลากร กลุ่มและองค์กร ความขัดแย้งประเภทนี้เปิดโอกาสให้บุคคลในองค์กรได้ระบุปัญหาและ
โอกาสท่ีถูกมองข้าม ซึ่งท าให้เกิดความคิดสร้างสรรค์และการคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ ขึ้นในองค์การ 
และ ๒) ความคิดแย้งท่ีไม่สร้างสรรค์ (Dysfunctional Conflict) หมายถึง การเผชิญหน้ากันระหว่าง
กลุ่มหรือสมาชิกในองค์กรท่ีสร้างผลเสีย หรือผลกระทบในเชิงลบให้แก่บุคลากร กลุ่มและองค์กร 
ความขัดแย้งประเภทนี้มักเกิดขึ้นเมื่อบุคคลหรือกลุ่มในองค์กรไม่สามารถท างานร่วมกันได้ เนื่องจาก
ความเกลียดชังหรือเป็นปรปักษ์ต่อกัน หรือมีความเห็นไม่สอดคล้องกัน ความขัดแย้งแบบนี้ท าให้ระดับ
ความพึงพอใจในการท างานของพนักงานลดลง อาจมีการขาดงาน และน าไปสู่การลาออกจากงาน        
ท าให้ผลผลิตในการท างานน้อยลง ซึ่งเป็นอันตรายต่อการบรรลุเป้าหมายขององค์กรเป็นอย่างมาก 
ดังนั้น ผู้บริหารจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องกาทางขจัดความขัดแย้งประเภทนี้ให้หมดไปจากองค์กร๔๑ 
ในขณะท่ี ปัณณพงศ์ วงศ์ณาศรี ได้แบ่งประเภทของความขัดแย้งออกเป็น ๒ ประเภทใหญ่ๆ คือ      
๑) ความขัดแย้งภายใน ได้แก่ ความขัดแย้งในแง่ความคิด ความรู้สึก ความเช่ือ พฤติกรรม เป้าหมาย
และทัศนคติท่ีแตกต่างกัน และ ๒) ความขัดแย้งภายนอก ได้แก่ ความขัดแย้งท่ีเกิดจากผลประโยชน์ 
ข้อมูล ความสัมพันธ์  ค่านิยม และโครงสร้างทางสังคมท่ีแตกต่างกัน๔๒  

                                                             
๔๐ปัณณพงศ์ วงศ์ณาศรี, “ความขัดแย้งและการจัดการความขัดแย้ง: บริบทในสังคมไทย”, วารสาร

ส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ, : ๖๖ - ๖๗. และ สุกัญญา รุ่งทองใบสุรีย์, “สภาพปัญหาความขัดแย้งในชุมชน
และรูปแบบที่ ใช้ในการจัดการปัญหาจังหวัดปทุมธานี”, รายงานผลการศึกษา , (ส่วนงานในมหาวิทยาลัย : 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี, ๒๕๕๖), : ๑๗-๑๘. 

๔๑ชัยเสฏฐ์   พรหมศรี , Conflict Management (การจัดการความขัดแย้งในองค์กร), 
(กรุงเทพมหานคร: เอ็กเปอร์เน็ท, ๒๕๖๐), หน้า ๑๖. 

๔๒ปัณณพงศ์ วงศ์ณาศรี, “ความขัดแย้งและการจัดการความขัดแย้ง : บริบทในสังคมไทย”, วารสาร
ส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ, ปีที่ ๔ ฉบับที่ ๑๒: ๖๐-๘๑. และ สุกัญญา รุ่งทองใบสุรีย์, “สภาพปัญหาความ
ขัดแย้งในชุมชนและรูปแบบที่ใช้ในการจัดการปัญหาจังหวัดปทุมธานี”, รายงานผลการศึกษา , (ส่วนงานใน
มหาวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี, ๒๕๕๖), : ๒๐-๒๘. 



๒๓ 

 

สรุป จากแนวคิดดังกล่าวข้างต้นสรุปได้ว่า การแบ่งประเภทของความขัดแย้งสามารถ
แบ่งได้หลายวิธี นักวิชาการบางกลุ่มแบ่งความขัดแย้งออกเป็น ๓ ประเภท คือ ๑) ความขัดแย้งต่อ
ตนเอง เป็นความขัดแย้งภายในใจของตัวบุคคล ๒) ความขัดแย้งในองค์การ ซึ่งเป็นความขัดแย้ง
ระหว่างบุคคลในองค์การเดียวกัน หรือความขัดแย้งท่ีเกิดข้ึนในหน่วยต่างๆ อาจจะเป็นความขัดแย้งท่ี
เกิดขึ้นระหว่างบุคคลต่อบุคคล หรือระหว่างกลุ่มต่อกลุ่ม และ ๓) ความขัดแย้งระหว่างองค์การ       
เกิดจากการไม่ลงรอยกันระหว่างหน่วยงานหนึ่งกับอีกหน่วยงานหนึ่ง หรือระหว่างกลุ่มกับกลุ่ม ความ
ขัดแย้งประเภทนี้มักจะสร้างพลังต่อรองระหว่างกลุ่ม อิทธิพลของกลุ่มใดมีมากกว่าก็ได้รับชัยชนะ 
ในขณะท่ีนักวิชาการบางกลุ่มแบ่งประเภทของความขัดแย้งออกเป็น ๒ ประเภท ได้แก่ ) ความขัดแย้ง
ภายใน ซึ่งเป็นความขัดแย้งในแง่ความคิด ความรู้สึก ความเช่ือ พฤติกรรม เป้าหมายและทัศนคติท่ี
แตกต่างกัน และ ๒) ความขัดแย้งภายนอก ซึ่งเป็นความขัดแย้งท่ีเกิดจากผลประโยชน์ ข้อมูล 
ความสัมพันธ์  ค่านิยม และโครงสร้างทางสังคมท่ีแตกต่างกัน 

๓) ระดับของความขัดแย้ง  
ลูธานส์ (Luthuns) แบ่งความขัดแย้งออกเป็น ๔ ระดับ๔๓ คือ  
๑. ความขัดแย้งส่วนบุคคล (Intrapersonal Conflict) เป็นความขัดแย้งภายในของแต่

ละบุคคล ซึ่งเกิดจากแรงกดดันท่ีได้รับเป้าหมายหรือความคาดหวังท่ีไม่สอดคล้องกัน หรือเป็นความ
ขัดแย้งซึ่งเกิดขึ้นเมื่อแต่ละบุคคลเกิดความสับสน วิตกกังวล หรือเกิดความตึงเครียด ซึ่งสามารถแบ่ง
ออกเป็น ๓ ลักษณะ คือ  

๑.๑ ความขัดแย้งท่ีต้องเลือกระหว่างส่ิงท่ีพอใจท้ังสองอย่าง (Approach – approach 
conflict) เป็นความขัดแย้งซึ่งเกิดขึ้นเมื่อบุคคลจะต้องเลือกระหว่างทางเลือกจูใจเท่ากัน แต่ต้อง
ตัดสินใจเลือกเพียงทางเดียวเท่านั้น ซึ่งหากตัดสินใจเลือกทางใดทางหนึ่ง ก็จะท าให้เสียโอกาสใน
ทางเลือกอีกทางหนึ่งไป ตัวอย่างเช่น การเลือกระหว่างการเล่ือนต าแหน่งท่ีมีคุณค่าในองค์การ กับการ
ท างานท่ีตนพอใจในองค์การอื่น ซึ่งเลือกได้เพียงหนึ่งทางเท่านั้น 

๑.๒ ความขัดแย้งท่ีต้องเลือกระหว่าง (Avoidance - approach conflict)เป็นความ
ขัดแย้งซึ่งเกิดขึ้นเมื่อบุคคลจะต้องเลือกระหว่าง 

๑.๓ ความขัดแย้งท่ีต้องเลือกระหว่างส่ิงท่ีไม่พึงพอใจท้ังสองอย่าง (Avoidance-
avoidance conflict) เป็นความขัดแย้งซึ่งเกิดขึ้นเมื่อบุคคลจะต้องเลือกระหว่างทางเลือกสอง
ทางเลือกท่ีไม่ดี และเป็นทางเลือกท่ีต้องการหลีกเล่ียงท้ังคู่ ตัวอย่างเช่น การดยกย้ายงานไปจังหวัดใด
จังหวัดหนึ่งในสองจังหวัด ซึ่งไม่เป็นท่ีพึงพอใจท้ังคู่ เป็นต้น การหลีกเล่ียงปัญหานั้นเป็นการถอนตัว
จากปัญหาหรือปิดบังอ าพรางข้อขัดแย้งไว้ ซึ่งเป็นการละท้ิงปัญหาโดยไม่กระท าส่ิงใดเลย หรือแสร้ง
ท าว่าไม่มีความขัดแย้ง โดยคาดว่าความขัดแย้งจะคล่ีคลายหายไปเอง 

๑.๔ ความขัดแย้งท่ีต้องเลือกส่ิงท่ีพึงพอใจแต่ต้องยอมรับส่ิงท่ีไม่พึงพอใจ (Approach – 
avoidance conflict) เป็นความขัดแย้งซึ่งก่อให้เกิดท้ังผลลัพธ์ทางบวกและทางลบขึ้นมาพร้อมๆ กัน 
                                                             

๔๓ศิริวรรณ เสรีรัตน์, สมชาย หิรัญกิตติ และธนวรรณ ต้ังสินทรัพย์ศิริ, การจัดการและพฤติกรรม
องค์การ, (กรุงเทพมหานคร: ธีระฟิล์มและไซเท็กซ์, ๒๕๕๐), หน้า ๑๑๒. 



๒๔ 

 

เกิดขึ้นเมื่อบุคคลจะต้องตัดสินใจท าบางส่ิงท่ีมีผลดีและผลเสีย ตัวอย่างเช่น การเลือกท างานท่ีมี
ผลตอบแทนสูง แต่ตนเองไม่ชอบและไม่ต้องการท า เป็นต้น 

๒. ความขัดแย้งระหว่างบุคคล (Interpersonal Conflict) เป็นความขัดแย้งท่ีเกิดขึ้น
เมื่อบุคคลสองบุคคลขึ้นไปมีความขัดแย้งกัน ซึ่งอาจจะเป็นลักษณะด้านเหตุผล หรือด้านอารมณ์ หรือ
ท้ังสองอย่างรวมกัน ตัวอย่างเช่น ความขัดแย้งด้านเหตุผล เช่น บุคคลสองคนได้โต้เถียงกันเรื่องความ
ประพฤติของพนักงานความคิดสร้างสรรค์ ตัวอย่างของความขัดแย้งด้านอารมณ์ เช่น บุคคลท้ังสองไม่
เห็นด้วยกับสีของเส้ือผ้าท่ีอีกฝ่ายหนึ่งส่าท างาน หรือเป็นความขัดแย้งเนื่องจากท่ีมีผลประโยชน์
จ านวนจ ากัด แต่มีโอกาสได้เพียงหนึ่งคนเท่านั้น เป็นต้น 

๓. ความขัดแย้งระหว่างกลุ่ม (Intergroup Conflict) เป็นความไม่ลงรอยกันหรือเป็น
ปัญหาซึ่งเกิดขึ้นระหว่างกลุ่มในองค์การ ความขัดแย้งเหล่านี้เกิดขึ้นเนื่องจากทรัพยากรท่ีมีอยู่อย่าง
จ ากัด ความต้องการในการรับรู้ ทัศนคติ และการขาดความเข้าใจกัน หรือเป็นความขัดแย้ งซึ่งเกิด
ระหว่างกลุ่มต่างๆ ภายในองค์การ หรือเป็นความขัดแย้งทางด้านเหตุผลและอารมณ์ระหว่างกลุ่ม
เฉพาะกิจขึ้น อีกท้ังยังช่วยสนับสนุนความคิดสร้างสรรค์และการด าเนินงานท่ีมีประสิทธิภาพ 

๔. ความขัดแย้งระหว่างองค์การ (Between-group Conflict) เป็นความขัดแย้งท่ีเกิด
จากการแข่งขันระหว่างองค์กรธุรกิจต่างๆ ตัวอย่างเช่น ความขัดแย้งระหว่าง ๗-eleven สาขาท่ีอยู่
ใกล้เคียงกัน ความขัดแย้งระหว่างองค์การจะมีขอบเขตท่ีกว้างขวาง ซึ่งไม่จ ากัดเฉพาะการแข่งขันด้าน
การตลาดอย่างเดียว แต่ยังรวมถึงความขัดแย้งระหว่างสหภาพแรงงานและองค์การท่ีพนักงานเป็น
สมาชิกระหว่างหน่วยงานรับบาล หรือระหว่างองค์การและผู้ขายปัจจัยการผลิต เป็นต้น 

สรุป จากแนวคิดดังกล่าวสรุปได้ว่า ความขัดแย้งขององค์การแบ่งงออกเป็น ๔ ระดับ 
ได้แก่ ๑) ความขัดแย้งส่วนบุคคล เปน็ความขัดแย้งซึ่งเกิดขึ้นเมื่อบุคคลจะต้องเลือกระหว่างทางเลือก
จูใจเท่ากัน แต่ต้องตัดสินใจเลือกเพียงทางเดียวเท่านั้น  ๒) ความขัดแย้งระหว่างบุคคล เป็นความ
ขัดแย้งท่ีเกิดข้ึนเมื่อบุคคลสองบุคคลขึ้นไปมีความขัดแย้งกัน ๓) ความขัดแย้งระหว่างกลุ่มเป็นความไม่
ลงรอยกันหรือเป็นปัญหาซึ่งเกิดขึ้นระหว่างกลุ่มในองค์การ และ ๔) ความขัดแย้งระหว่างองค์การ เป็น
ความขัดแย้งท่ีเกิดจากการแข่งขันระหว่างองค์กร 

๔) สาเหตุของความขัดแย้ง  
นักวิชาการให้แนวคิดเกี่ยวกับสาเหตุท่ีท าให้เกิดความขัดแย้งว่า สาเหตุส าคัญท่ีท าให้

เกิดความขัดแย้งคือ ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ อ านาจทางการเมือง ความคิดเห็นท่ีไม่เหมือนกัน การ
มีค่านิยมท่ีแตกต่างกัน วัฒนธรรมต่างกัน การมีภูมิล าเนาท่ีต่างกัน การมีชาติพันธุ์ที่ต่างกัน๔๔   

อาภรณ์ ภู่วิทยพันธุ์ ได้กล่าวไว้ว่า ไม่ว่าคุณท างานใดๆ กต็ามความขัดแย้งย่อมเกิดขึ้นได้
ทุกท่ี ทุกเวลา และทุกเมื่อ และคงจะไม่มีใครหนีปัญหาความขัดแย้งได้ ความขัดแย้งเป็นรูปแบบของ
พฤติกรรมในลักษณะหนึ่งท่ีเกิดขึ้นจากความคิดเห็น ค าพูด และการกระท าท่ีไม่ตรงกันหรือสอดคล้อง
กันระหว่างคนสองคนหรือมากกว่า ท้ังนี้ เบื้องหลังของความขัดแย้งท่ีเกิดขึ้นอาจจะมาจาก
                                                             

๔๔จ านงค์  อดิวัฒนสิทธ์ิ, สังคมวิทยาตามแนวพุทธศาสตร์ , พิมพ์ครั้งที่ ๒, (กรุงเทพมหานคร : 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๘), หน้า ๕๕. 



๒๕ 

 

ผลประโยชน์ท่ีไม่ตรงกัน หรือความต้องการแสดงอ านาจ เมื่ออ านาจถูกลิดรอนสิทธิ์ก็จะเป็นเหตุ     
จุดประกายให้คนเกิดความขัดแย้งขึ้น ซึ่งปัญหาความขัดแย้งจะเกิดขึ้นในลักษณะท่ีแตกต่างกันไป 
พิจารณาได้ดังต่อไปนี้ ๑) การไม่ให้ข้อมูลหรือความร่วมมือใดๆ หรือบางครั้งอาจเกิดการกั๊กข้อมูล กว่า
จะได้เอกสารหรือข้อมูลต่างๆ ต้องใช้ระยะเวลานานมาก ๒) การกล่ันแกล้ง ใส่ร้าย การพูดจาเสียดสี 
ท าให้คนอื่นเข้าใจผิด หรือเกิดความคิดเชิงลบ (Negative Thinking) กับคนๆ นั้น โดยไม่ว่าเค้าจะพูด
หรือคิดอะไร ๓) การแสวงหาพรรคพวก พยายามสร้างเครือข่ายเพื่อให้ตนเองมีอ านาจและสามารถ
ต่อรองกับคนท่ีไม่ชอบหรือไม่พอใจได้ โดยจะเห็นจากการแบ่งเป็นก๊ก เป็นพวก และหากคนท่ีอยู่ใน
กลุ่มเดียวกันเริ่มมีทัศนคติท่ีไม่เป็นไปตามเสียงส่วนใหญ่ ๔) การสูญเสียคนดีมีฝีมือ ซึ่งปัญหาข้อนี้จะ
เป็นปัญหาท่ีส าคัญและองค์กรไม่ควรละเลย แต่กลับถูกกล่ันแกล้ง ใส่ร้าย โดยไม่สามารถทนต่อแรง
อิทธิพลของการแบ่งก๊ก แบ่งเหล่าได้๔๕   

ความขัดแย้งเป็นส่ิงท่ีพบได้ท่ัวไป เมื่อเกิดความขัดแย้งย่อมเป็นหน้าท่ีของผู้บริหารท่ี
จะต้องก าจัดความขัดแย้ง เอกชัย กี่สุขพันธ์ ได้กล่าวว่า ความขัดแย้งเกิดจากสาเหตุ ๕ ประการ 
ดังนี้คือ ๑) ผลประโยชน์ ซึ่งมักเป็นสาเหตุของความขัดแย้งระหว่างบุคคล หรือกลุ่มบุคคลก็ตาม ท้ังนี้
เพราะคนมีแนวโน้มท่ีจะท าผลประโยชน์ต่อตนเองอยู่แล้ว ผลประโยชน์ท่ีว่านี้ไม่เฉพาะทรัพย์สินเงิน
ทองเท่านั้น แต่ยังหมายถึงต าแหน่งหน้าท่ีการงาน โอกาสก้าวหน้าและความสะดวกสบายต่างๆ ในการ
ปฏิบัติงานด้วย ๒) บทบาทไม่ชัดเจน หมายถึง การปฏิบัติงานตามหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมาย ซึ่งบางครั้ง
ผู้ปฏิบัติงานไม่แน่ใจว่าเขามีหน้าท่ีต้องท าอะไรบ้าง หัวหน้าหรือผู้บริหารคาดหวังว่าเขาจะต้องปฏิบัติ
อย่างไรบ้าง ความรับผิดชอบของเขามีมากน้อยเพียงใด เขาควรรายงานความก้าวหน้าในการท างาน
กับใคร เหล่านี้อาจเป็นสาเหตุให้เกิดความขัดแย้งได้ ๓) เป้าหมายการท างาน เป้าหมายในการท างาน
ขององค์การกับเป้าหมายการท างานของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลอาจมีความแตกต่างกัน บางครั้งมี
ผู้ปฏิบัติงานอาจไม่เห็นด้วยหรือไม่ยอมรับในเป้าหมายการท างานท่ีองค์การก าหนดขึ้น ๔) อ านาจใน
ท่ีนี้หมายถึง อ านาจตามต าแหน่ง (Authority) และอ านาจบารมี (Power) ในภาพความเป็นจริงแล้ว
บุคคลท่ีมีต าแหน่งหน้าท่ีระดับเดียวกัน แม้จะมีอ านาจหน้าท่ีเท่ากันแต่อาจมีอ านาจบารมีไม่เท่ากัน 
อ านาจท่ีแตกต่างกันเช่นนี้อาจท าให้ได้รับผลประโยชน์ท่ีแตกต่างกันด้วย จนเป็นสาเหตุให้เกิดความ
ขัดแย้งได้เช่นกัน ๕) การเปล่ียนแปลง การต่อต้านการเปล่ียนแปลง (Resistance to change) เป็น
ธรรมชาติอย่างหนึ่งของมนุษย์ เพราะความไม่แน่ใจว่าส่ิงท่ีเปล่ียนแปลงไปนั้นจะดีขึ้นกว่าเดิมหรือไม่ 
การเปล่ียนแปลงต่างๆ ไม่ควรจะเป็นความเปล่ียนความคาดหวังของผู้ปฏิบัติการเปล่ียนต าแหน่ง การ
เปล่ียนวิธีปฏิบัติงาน หรือการเปล่ียนเป้าหมายของการท างาน  เหล่านี้ล้วนเป็นความขัดแย้งท้ังส้ิน๔๖  

                                                             
๔๕ธีรวัฒน์  ปถมพานิชย์, “ปัจจัยที่มีผลให้เกิดความขัดแย้งในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท 

กอด้ี อาร์ต จ ากัด”, การศึกษาเฉพาะบุคคลหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัย
กรุงเทพ, ๒๕๕๕), หน้า ๒๐. 

๔๖สมภพ วรรณแมน, “การจัดการความขัดแย้งภายในองค์การ กรณีศึกษา เทศบาลต าบลบ่อพลอย 
จังหวัดกาญจนบุรี”, วิทยานิพนธ์รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต , สาขาวิชาการเมืองการปกครองท้องถ่ิน,          
(วิทยาลัยการปกครองท้องถ่ิน: มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ๒๕๕๑), หน้า ๒๐. 



๒๖ 

 

แก้ววิบูลย์ แสงพลสิทธิ์ ได้อธิบายสาเหตุของการเกิดความขัดแย้งในองค์การว่าเกิดขึ้น
จากสาเหตุ ดังต่อไปนี้ 

๑. ลักษณะงานท่ีต้องพึ่งพาซึ่งกันและกัน (Task Interdependence) ปัจจัยประการ
แรกนี้หมายถึง การท่ีหน่วยงานสองหน่วยงานหรือมากกว่านั้น ไม่สามารถเป็นอิสระแก่กันได้ จะต้องมี
การพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องข้อมูล ความช่วยเหลือหรือการประสานงาน
กัน เป็นต้น ท้ังนี้เพื่อให้การท างานประสบความส าเร็จ การท่ีงานของหน่วยงานต่างๆ ในองค์กรไม่
สามารถเป็นอิสระแก่กันได้อาจน าไปสู่ความขัดแย้ง 

๒. การแบ่งงานตามความช านาญเฉพาะด้านมีมากขึ้น ( Increased Specialization) 
จากผลการศึกษาของนักวิชาการหลายท่าน พบว่า การแบ่งงานตามความช านาญมากเท่าใด ยิ่งเกิด
ความขัดแย้งเพิ่มมากขึ้น เพราะบุคลากรในแต่ละหน่วยงานมีแนวความคิดต่อการปฏิบัติและแก้ไข
ปัญหาต่างๆ ของงานแตกต่างกันไปตามความถนัดของแต่ละบุคคล และเมื่อมีความจ าเป็นท่ีจะต้อง
ประสานงานหรือท างานร่วมกันแล้ว โอกาสท่ีจะน าไปสู่ความขัดแย้งก็จะเกิดขึ้นได้ 

๓. การก าหนดหน้าท่ีความรับผิดชอบของงานไม่ชัดเจน (Ambiguously Defined 
Responsibilities) ท าให้เกิดความสับสน ก้าวก่ายในการท างานหรือท างานซ้ าซ้อนกัน ซึ่งเป็นบ่อเกิด
ของความขัดแย้ง 

๔ . อุ ปสรรคของการ ติด ต่อ ส่ื อสารห รื อก าร ส่ื อข้ อความ  (Communication 
Obstruction) อาจจะเกิดขึ้นจากบุคลากรในแต่ละหน่วยงานมีพื้นฐานความรู้ การศึกษา หรือการ
อบรมท่ีแตกต่างกัน เช่น วิศวกร นายแพทย์ และนักสังคมศาสตร์ เป็นต้น มักจะมีภาษาท่ีใช้ส่ือสาร
ความหมายเฉพาะตัวตามสาขาอาชีพ ซึ่งแตกต่างกันอย่างมากมาย ท าให้การติดต่อส่ือสารระหว่าง
บุคคล กลุ่ม หรือหน่วยงานขาดความเข้าใจ หรือเกิดการเข้าใจผิดซึ่งกันและกัน ผลท าให้น าไปสู่ความ
ขัดแย้งตามมาในท้ายท่ีสุด 

๕. การแข่งขันเพื่อแย่งชิงทรัพยากรท่ีมีจ ากัด (Competition for Limited Sources) 
บุคลากรหรือหน่วยงานต่างๆ ภายในองค์การมักจะเผชิญกับปัญหาท่ีเกี่ยวกับการแก่งแย่งเพื่อให้ได้มา
ซึ่งทรัพยากรขององค์กรท่ีมีค่อนข้างจ ากัด เช่น ในเรื่องของงบประมาณ วัสดุ หรือทรัพยากรมนุษย์ 
เป็นต้น๔๗  

พนัวแมน และ บรูห์ล (Pneuman and Bruehl) แบ่งสาเหตุของความขัดแย้งออกเป็น 
๓ ประการ คือ  

๑. ตัวบุคคลหรือกลุ่มบุคคล ซึ่ งมีความแตกต่างกันจะท าให้ เกิดความขัดแย้ ง 
ประกอบด้วย ๑) ภูมิหลังท่ีแตกต่างกัน ได้แก่ วัฒนธรรม การศึกษา ค่านิยมความเช่ือและ 
ประสบการณ์ ๒) แบบฉบับ (style) ท่ีแตกต่างกัน ซึ่งสามารถจ าแนกได้คือ แบบฉบับทางจิตวิทยา 
(psychological style) เช่น วิธีคิด ความรู้สึก ประสาทสัมผัส แบบฉบับทางอารมณ์ (emotional 
                                                             

๔๗สุกัญญา รุ่งทองใบสุรีย์, “สภาพปัญหาความขัดแย้งในชุมชนและรูปแบบที่ใช้ในการจัดการปัญหา
จังหวัดปทุมธานี”, รายงานวิจัย, (ส่วนงานในมหาวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี, ๒๕๕๖), หน้า ๒๐-
๒๑.  



๒๗ 

 

style) แบบฉบับทางการเจรจา (negotiation style) แบบฉบับทางภาวะผู้น า (leadership style) 
๓) การรับรู้ท่ีบิดเบือน และการตีความหมายของการรับรู้ท่ีแตกต่างกัน และ ๔) ความรู้สึกของแต่ละ
คนท่ีแตกต่างกันจะน ามาสู่ความขัดแย้งได้ 

๒. การส่ือสารระหว่างกัน (communication) ท่ีไม่ดี พิจารณาจากกระบวนการซึ่ง
ประกอบไปด้วย ๓ ส่วน คือ ๑) ปัญหาจากผู้ส่งข่าว ได้แก่ ผู้ส่งข่าวส่งข่าวไม่สมบูรณ์ หรือส่งข่าวน้อยไป 
ไม่มีความชัดเจน ใส่ความหมายไม่ถูกต้อง การแปลงความคิดเป็นข่าวสารไม่ถูกต้อง ๒) ปัญหาจากส่ือ
ท่ีไม่ดี ไม่เหมาะสม โดยมีการบิดเบือนมากเกินพอดี หรือมีส่ิงรบกวน ๓) ปัญหาจากผู้รับ กล่าวคือ 
ผู้รับมีความสามารถในการตีความไม่ดีพอ ความเข้าใจไม่ตรงกันกับผู้ส่งข่าว 

๓. สภาพของตัวองค์การท่ีจะท าให้เกิดความขัดแย้ง คือ ๑) การมีทรัพยากรจ ากัด จะท า
ให้มีการแข่งขันและแก่งแย่งกันก็จะท าให้เกิดความขัดแย้งได้ ๒) ความไม่โปร่งใสความคลุมเครือใน
บทบาทหน้าท่ี หรือโครงสร้างก็จะท าให้เกิดความขัดแย้งได้ ๓) กฎเกณฑ์ในการท างานท่ีเข้มงวดก็จะ
ท าให้เกิดความขัดแย้งได้ ๔) การแข่งขันในเรื่องต่างๆ ก็จะท าให้เกิดความขัดแย้งได้ และ ๕) บุคคล
หรือกลุ่มท่ีได้รับข้อยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามบทบาท หรือมาตรฐานท่ีก าหนดก็จะท าให้เกิดความ
ขัดแย้งได้๔๘ 

นักวิชาการของสถาบัน อเล็กซานเดอร์ เฮมิลตัน (Alexander Hamilton Institute)       
ให้ข้อคิดเห็นไว้ว่า ความขัดแย้งระหว่างบุคคลมักจะเกิดจากสาเหตุดังนี้ คือ ๑) ความแตกต่างกัน   
ทางบุคลิกภาพและวัฒนธรรม ๒) ความแตกต่างกันทางค่านิยม คุณธรรม อุดมการณ์ ปรัชญา      
การเล้ียงดู การศึกษา ศาสนา ๓) ความแตกต่างกันทางการรับรู้และประสบการณ์ ๔) ความแตกต่าง
กันทางเป้าหมาย ภูมิหลัง ๕) การแข่งขันกันเพื่อให้ได้ทรัพยากรจ ากัด เช่น คน เงิน ส่ิงของต่างๆ    
ยศ ต าแหน่ ง เป็น ต้น ๖) การพึ่ งพาอาศัยกัน  งาน ท่ีเกี่ยวข้อง การแข่งขันเรื่องของผลงาน              
๗) แรงกดดันจากบทบาทท่ีได้รับ ๘) การถูกแทรกแซงสถานภาพ ท้ังแบบทางการและไม่เป็น
ทางการ๔๙มัวร์ (Moors) ได้กล่าวไว้ว่า สาเหตุของความขัดแย้งของบุคคล ซึ่งหมายถึงเงื่อนไขท่ีน าไปสู่
ความขัดแย้งในองค์การ ประกอบด้วยปัจจัยต่างๆ มากมายและแต่ละปัจจัยมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและ
กันอย่างแยกไม่ออก สาเหตุของความขัดแย้งมี ๕ ประการใหญ่ๆ ดังต่อไปนี้คือ ๑) ความขัดแย้งจาก
ข้อมูล (Data Conflict) หมายถึง การขาดข้อมูล ข้อมูลไม่ตรงกัน ส่ือสารบกพร่อง ความแตกต่างของ
วิธีการแปรผลข้อมูล ความแตกต่างในการรับรู้ข้อมูล เป็นต้น ๒) ความขัดแย้งจากผลประโยชน์ 
(Interest หมายถึง การแย่งชิงทรัพยากรท่ีมีอยู่อย่างจ ากัด การแก่งแย่งเพื่อตอบสนองความต้องการ
ทางอารมณ์ ความรัก เกียรติยศ ช่ือเสียง เป็นต้น ๓) ความขัดแย้งทางด้านโครงสร้าง (Structure 
หมายถึง กระบวนการท างาน ระบบความยุติธรรมและเสมอภาค ระบบการควบคุม ระบบอ านาจและ
บารมี ระบบการกระจายทรัพยากร เป็นต้น ๔) ความขัดแย้จากความสัมพันธ์ (Relationship 

                                                             
๔๘Pneuman, W. R. and Bruehl, E. M. Managing Conflict, Englewood Chiffs, (New 

Jersey: Prentice-Hall, 1982). 
๔๙พรนพ พุกกะพันธ์,  การบริหารความขัดแย้ง, (กรุงเทพมหานคร: เม็ดทรายพริ๊นต้ิง, ๒๕๔๒), 

หน้า ๑๘๗-๑๙๐. 



๒๘ 

 

หมายถึง ความแตกต่างหรือเข้ากันไม่ได้ในเรื่องอขงบุคลิกภาพ พฤติกรรม การส าคัญผิด การส่ือสาร
บกพร่อง ๕) ความขัดแย้งจากค่านิยม (Value ความแตกต่างในโลกทัศน์ ความเช่ือ ความคาดหวัง
ทัศนคติ เป้าหมาย ฐานคติ การตัดสินใจ พฤติกรรม การตีค่า ประเมิน ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม 
ขนบธรรมเนียมประเพณี ประวัติส่วนตัว การเล้ียงดู เป็นต้น๕๐  

โดยสรุปแล้วความขัดแย้งท่ีเกี่ยวกับบุคคลหรือกลุ่ม มีสาเหตุส าคัญ ๓ ประการ คือ  
๑. สาเหตุความขัดแย้งในบุคคล (Interpersonal conflict) เกิดจากการท่ีจะต้อง

ตัดสินใจเลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง ความขัดแย้งของบุคคลโดยมากเกิดจากการท่ีต้องการจะบรรลุ
เป้าหมาย (Goal Merchanism) แบ่งออกเป็น ๗ แบบ คือ  

แบบท่ี ๑ ไม่สามารถบรรลุเป้าหมายได้ เกิดจากการท่ีบุคคลมีความต้องการ ท่ีจะบรรลุ
เป้าหมายบางอย่าง จึงสร้างแรงขัย (Drive) เพื่อท่ีจะบรรลุเป้าหมายนั้น แต่บุคคลไม่สามารถบรรลุ
เป้าหมายได้เพราะมีอุปสรรคขัดขวาง ซึ่งอาจเป็นอุปสรรคท่ีเปิดเผยได้หรือไม่เปิดเผยก็ได้ จึงท าให้
บุคคลมีความข้องใจ (Frustration) และสร้างกลไกในการป้องกันตนขึ้น (Defense Merchanism) 
กลไกในการป้องกันตนเอง อาจเป็นการก้าวร้าว (Aggression) การถอนตัว (Withdrawal) การสู้    
หัวชนฝา (Fixation) หรือ การประนีประนอม (Compromise)  

แบบท่ี ๒ สามารถบรรลุเป้าหมายได้ แต่เป้าหมายท่ีตนปรารถนานั้นมีท้ังส่วนท่ีตนเอง
ชอบและไม่ชอบปนกัน หรือมีท้ังส่วนท่ีตนเองอยากได้และไม่อยากได้ปนกันจึงท าให้เกิดสภาพ “ท้ังรัก
ท้ังชัง” 

แบบท่ี ๓ สามารถบรรลุเป้าหมายได้ แต่มีวิธีการท่ีจะบรรลุเป้าหมายได้มากกว่าหนึ่งวิธี 
ความขัดแย้งเกิดจากการท่ีต้องตัดสินใจเลือกทางใดทางหนึ่งเพื่อให้บรรลุเป้าหมายนั้น 

แบบท่ี ๔ มีเป้าหมายสองอย่างท่ีพอใจเท่าๆ กัน แต่ต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง ความ
ขัดแย้งแบบนี้เกิดในสภาพ “รักพี่เสียดายน้อง” 

แบบท่ี ๕ มีเป้าหมายสองอย่างท่ีไม่พอใจเท่าๆ กัน แต่ต้องเลือกอย่าใดอย่างหนึ่ง บุคคล
จะต้องเลือกหรือจะต้องกระท าอย่างใดอย่าหนึ่งจากส่ิงต่างๆ ท่ีตนเองไม่ชอบ ซึ่งเกิดในลักษณะ 
“หนีเสือปะจระเข้” 

แบบท่ี ๗ สามารถบรรลุเป้าหมายได้ แต่ประสงค์จะเปล่ียนเป้าหมายใหม่ ความขัดแย้ง
แบบนี้เกิดจากการท่ีบุคคลสามารถบรรลุเป้าหมายท่ีหนึ่งโดยไม่มีอุปสรรคขัดขวาง แต่เป็นความ
ขัดแย้งท่ียากแก่การแก้ไขเพราะเป็นปัญหาท่ีไม่มีปัญหา เนื่องจากบุคคลพลาดโอกาสท่ีจะบรรลุ
เป้าหมายท่ีสองโดยปล่อยให้เวลาผ่านไป๕๑  

                                                             
๕๐ธีรวัฒน์ ปถมพานิชย์, “ปัจจัยที่มีผลให้เกิดความขัดแย้งในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท กอด้ี 

อาร์ต จ ากัด”, การศึกษาเฉพาะบุคคลหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต , (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัย 
กรุงเทพ, ๒๕๕๕), หน้า ๒๑.  

๕๑เสริมศักด์ิ วิศาลาภรณ์, ความขัดแย้ง: การบริหารเพื่อความสร้างสรรค์, (กรุงเทพมหานคร: เลิฟ 
แอนด์ ลิฟ เพรส, ๒๕๔๐), หน้า ๔๙-๕๒. 



๒๙ 

 

๒. สาเหตุของความขัดแย้งระหว่างบุคคล (Interpersonal conflict) เกิดจากสาเหตุ
ส าคัญต่างๆ คือ ความแตกต่างของบุคลิกภาพ ค่านิยม การรับรู้ เป้าหมาย การแข่งขัน เพื่อจะได้
ทรัพยากรท่ีจ ากัด การพึ่งพาอาศัยของบุคคล ความกดดันต่อบทบาทและความแตกต่างของ
สถานภาพ๕๒  สอดคล้องกับแนวคิดของ ทรัสตี (Trusty) ท่ีกล่าวถึงสาเหตุของความขัดแย้งว่าเกิดจาก
การเปล่ียนแปลงจุดมุ่งหมายหรือกระบวนการปฏิบัติงาน ความพยายามท่ีจะควบคุมคนอื่นหรือมี
อ านาจเหนือผู้อื่น การมีความรับผิดชอบท่ีซ้ าหรือเหล่ือมล้ ากัน และความจ ากัดหรือความไม่เพียงพอ
ของทรัพยากร นอกจากนี้ยังมีสาเหตุท่ัวๆ ไปท่ีท าให้เกิดความขัดแย้งได้อีก เช่น ความขัดแย้งท่ีเกิด
จากปรัชญาและความคิดท่ีแตกต่างกัน ความขัดแย้งด้านบุคลิกภาพหรือความขัดแย้งในเรื่องของ
อ านาจ สรุปสาเหตุส าคัญท่ีก่อให้เกิดความขัดแย้งระหว่างบุคคลไว้ ๓ ประการ คือ การมีค่านิยมท่ี
แตกต่างกัน การท้าทายต่อความรู้สึกท่ีว่าตนมีค่าหรือมีความส าคัญ และการคุกคามต่อจุดเด่นหรือ
เอกลักษณ์ของบุคคล๕๓ 

๓. สาเหตุของความขัดแย้งระหว่างกลุ่ม โดยปกติแล้วบุคคลจะมีหน้าท่ีความรับผิดชอบ 
ความสนใจหรือเป้าหมายแตกต่างกัน  แต่การท่ีบุคคลมารวมกันเป็นกลุ่มจะท าให้กลุ่มเหล่านั้นมีความ
แตกต่างกันมากยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของภาระหน้าท่ี เป้าหมายหรือความสนใจ เมื่อต้องมา
ท างานร่วมกัน จึงก่อให้เกิดการกระทบกระท่ังอันน าไปสู่ความขัดแย้งระหว่างกลุ่มในท่ีสุด ซึ่ง ชุงและ
เมกกินสัน (Chung and Megginson) ให้ความเห็นว่าสาเหตุส าคัญท่ีก่อให้เกิดความขัดแย้งระหว่าง
กลุ่ม ได้แก่ ความแตกต่างในเป้าหมายของกลุ่มภารกิจท่ีต้องพึ่งพาอาศัยกัน ความแตกต่าง   ใน
ส่ิงแวดล้อมของการท างาน การแข่งขันเพื่อจะได้ทรัพยากรท่ีมีจ ากัด ระบบการแข่งขันเพื่อจะได้รับ
รางวัล และความขัดแย้งระหว่างบุคคลเป็นการส่วนตัว๕๔ 

๕) แนวคิดการจัดการความขัดแย้ง 
ความขัดแย้งเป็นปฏิสัมพันธ์โดยตรงระหว่างบุคคล กลุ่มบุคคลต้ังแต่สองฝ่ายหรือ

มากกว่าสองฝ่ายข้ึนไปมาอยู่รวมกันในสังคม ท าให้เกิดการเอารัดเอาเปรียบกันขึ้น รวมทั้งมีการแย่งชิง
ทรัพยากรท่ีมีอยู่อย่างจ ากัด และการแข่งขันเพื่อมุ่งสู่เป้าหมายท่ีต้องการ เมื่อเกิดความขัดแย้งขึ้นผู้มี
อ านาจเป็นผู้แสวงหาแนวทางในการคล่ีคลายหรือควบคุมความขัดแย้งโดยการใช้อ านาจท่ีมีอยู่ใน

                                                             
๕๒Alexander Hamilton Institute, Conflict Management: Vital Skill for the 

Successful Executive, (New York: Modern Business, 1983), pp. 31-38. 
๕๓Trusty, F.M., Managing the Tensions that Go with the Planning Process, in 

Strategic Planning and Leadership in Continuing Education, ed. Robert G. Simerly and 
Associates, (San Fransisco: Jossey – Bass, 1987), p. 105. 

๕๔สมศักด์ิ  จังตระกูล, “การจัดการความขัดแย้งโดยนายอ าเภอของประชาชนในประเทศไทย”, 
วิทยานิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต, สาขาวิชาภาครัฐและภาคเอกชน, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยคริสเตียน, 
๒๕๕๔), หน้า ๑๗.  



๓๐ 

 

สังคมบังคับ เช่น การออกกฎระเบียบ ข้อก าหนด ข้อบังคับ หรือไกล่เกล่ียประนีประนอม ระงับข้อ
ขัดแย้ง เป็นต้น๕๕ 

แนวคิดการจัดการความขัดแย้ง มีนักวิชาการให้ข้อคิดเห็นไว้ว่า การจัดการความขัดแย้ง
มีท้ังแนวทางเสริมสร้างและท าลายความขัดแย้งอย่างการเอาชนะและการประนีประนอม รวมท้ัง
การบูรณาการ (Integration)๕๖ การจัดการความขัดแย้ง จึงถือเป็นแนวทางหนึ่งท่ีคนในสังคมจะดูแล
ให้ความขัดแย้งท่ีเกิดข้ึนระหว่างรัฐกับประชาชน หรือประชาชนกับประชาชนไม่มีความรุนแรงหรือลด
ระดับลง๕๗ ซึ่งพฤติกรรมการจัดการกับความขัดแย้งของกลุ่มอาจเป็นไปในรูปการแข่งขันการร่วมมือ 
การแบ่งปัน การหลีกเล่ียง และการให้ยืม ซึ่งผลของการจัดการดังกล่าวอาจเป็นผลดีและมีประโยชน์ 
หรืออาจเป็นผลเสียและไม่มีประโยชน์ส าหรับกลุ่มก็ได้๕๘ สอดคล้องกับการแก้ปัญหาความขัดแย้งแบบ 
๓ วิธี คือ ๑) การเอาชนะ (Domination) การจัดการกับความขัดแย้งโดยการท่ีฝ่ายหนึ่งมีชัยชนะ
เหนืออีกฝ่ายหนึ่ง ซึ่งนับเป็นวิธีการท่ีงายท่ีสุดและรวดเร็วท่ีสุด แต่เป็นวิธีท่ีให้ผลน้อยท่ีสุด  ในการ
จัดการกับปัญหาความขัดแย้ง ๒) การประนีประนอม (Compromise) เป็นวิธีการท่ีมีคนใช้มากท่ีสุด 
เป็นวิธีท่ีแต่ละฝ่ายลดความต้องการของตนเอง เพื่อท่ีจะยุติความขัดแย้ง แต่ท้ังสองฝ่ายไม่ได้รับผลเต็ม
ตามความต้องการ ๓) การบูรณาการ (Integration) เป็นการน าเอาความคิดท้ังสองฝ่ายมาผสมผสาน
กัน เป็นวิธีการแก้ปัญหาท่ีผสมเอาความต้องการของท้ังสองฝ่ายเข้าด้วยกัน วิธีนี้จะได้ผลดีท่ีสุดในการ
จัดการกับปัญหาความขัดแย้ง๕๙  

ในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งนั้น ผู้แก้ไขต้องมีความเข้าใจและเข้าถึงการแก้ไขความ
ขัดแย้ง ซึ่งการเจรจาจะต้องกล่าวถึงประเด็นปัญหาท่ีแท้จริง วิถีทางเลือกท่ีดีท่ีสุดคือ การตกลงจาก
การไกล่เกล่ียโดยต้องมีคนกลางเป็นผู้มีบทบาทหน้าท่ีช่วยคู่กรณีหรือคู่เจรจาทางออกร่วมกัน ยอมรับ
กันท้ังสองฝ่ายหรือหลายฝ่าย อันจะน าไปสู่ทางออกของความขัดแย้งระหว่างกัน โดยพยายามไม่ให้
กระบวนการเปล่ียนแปลงไปในทางท่ีจะเอาชนะกันจนเกิดว่าฝ่ายหนึ่งแพ้ฝ่ายหนึ่งชนะ ซึ่งคนกลาง
จ าเป็นต้องมีบทบาท ดังนี้ ๑) ท าหน้าท่ีสนับสนุนกระบวนการให้ด าเนินไปโดยการส่งเสริมการส่ือสาร
อย่างสร้างสรรค์ของคู่ เจรจา ๒) มีความรู้ สึกร่วมกับ คู่เจรจา ๓ ) ท าหน้าท่ีอย่างเป็นกลาง               
๔) แสดงให้เห็นแง่มุมท้ังบวกและลบของแต่ละฝ่าย ๕) ช่วยคู่เจรจาเข้าใจธรรมชาติของข้อพิพาทและ
เหตุผลท่ีซ่อนอยู่ ๖) ส่งเสริมให้คู่เจรจาพิจารณาทางเลือก ๗) ถามวิถีทางเลือกอื่นท่ีคู่กรณีคิดว่าดีท่ีสุด
ท่ีจะท า หากไม่มาเจรจาหาข้อตกลง ๘) ช่วยคู่เจรจาหาทางออกท่ีตอบสนองความต้องการทุกฝ่าย 
                                                             

๕๕นิธิตา สิริพงศ์ทักษิณ, “ความขัดแย้งระหว่างชุมชนท้องถ่ินกับหน่วยงานรัฐในการใช้ที่ดิน
สาธารณประโยชน์ทุ่งสระ จังหวัดพัทลุง”, รายงานวิจัย, (กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยรามค าแหง, ๒๕๕๗),    
หน้า ๓๑.  

๕๖Mary Parker Follet, Dynamic Administration. (New jersey: Clifton, 1997), p.169. 
๕๗มารค ตามไท, “การจัดการความขัดแย้งโดยสันติวิธี”, เอกสารประกอบการบรรยาย                  

๕ พฤศจิกายน ๒๕๔๐ ณ ส านักงานสภาความม่ันคงแห่งชาติ, (ส่วนงานคณะ: ม.ป.ท., ๒๕๔๐), หน้า ๑. 
๕๘Robbins, S.P., Managing Organization Conflict: A Nontraditional Approach, 

(New Jersey: Prentice-Hall, 1983), p.340. 
๕๙Mary Parker Follet, Dynamic Administration, p.169.  



๓๑ 

 

เช่น การเสนอทางเลือกให้คู่กรณีใช้ประกอบการตัดสินใจ เป็นต้น ๙) ช่วยคู่เจรจาร่างข้อตกลงท่ี
เป็นไปได้จากทางออดต่างๆ ๑๐) ปกป้องความเช่ือถือของกระบวนการเจรจาไกล่เกล่ีย ในการนี้คน
กลางจะเป็นคนเดียว สองคนหรือมากกว่าก็ได้ แล้วแต่กรณี แต่คนกลางจะต้องเป็นท่ียอมรับของ
คู่กรณีหรือคู่เจรจา รู้จักและเข้าใจกระบวนการด าเนินไปของความขัดแย้ง และสามารถก ากับ
กระบวนการให้ด าเนินไป รวมท้ังต้องไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of interest) ในเรื่องท่ี
ขัดแย้งกัน๖๐ 

รูปแบบเบื้องต้นในการจัดการความขัดแย้ง ประกอบด้วย ๑) การเจรจาต่อรอง 
(Negotiation) คือ การเจรจาไกล่เกล่ียชนิดหนึ่งท่ีฝ่ายต่างๆเริ่มพิจารณาถึงทางออกและเสนอ
ทางออกซึ่งกันและกัน ให้ข้อเสนอและคัดค้านข้อเสนอจนกระท่ังสามารถมาถึงทางออกทางใดทาง
หนึ่งท่ีเป็นท่ียอมรับของท้ังสองฝ่ายโดยไม่มีคนกลางแต่คู่กรณีจะพูดจากันเอง ในการเจรจาชนิดนี้มี
จุดอ่อน คือ แต่ละฝ่ายยึดจุดยืนอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งบาครั้งยืนอยู่สุดโต่งเกินกว่าท่ีฝ่ายอื่นๆจะยอมรับ
ได้บางครั้งเกิดการโต้เถียงจนหาข้อยุติไม่ได้ ๒) การเจรจาไกล่เกล่ียคนกลาง (Mediation) เป็นการเข้า
ไปมีบทบาทในการเจรจาหรือในความขัดแย้งของบุคคลท่ีสามซึ่งเป็นท่ียอมรับ และเป็นบุคคลท่ีมี
อ านาจการตัดสินท่ีจ ากัดหรือไม่มีเลย แต่เป็นคนช่วยให้คู่กรณีหาทางออกเพื่อน าไปสู่ข้อตกลงใน
ประเด็นความขัดแย้งร่วมกันโดยสมัครใจ ผู้ไกล่เกล่ียคนกลางจะเป็นบุคคลท่ีสามท่ีไม่มีความเกี่ยวข้อง
โดยตรงกันในข้อพิพาท ซึ่งเรียกว่า กระบวนการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งท่ีเหมาะสม หรือทางเลือก
ของกระบวนการแก้ไขข้อพิพาท (Appropriated or Alternative Dispute Resolution Process 
หรือ ADRP) ๓) อนุญาโตตุลาการ (arbitration) เป็นกระบวนการแก้ไขข้อพิพาทโดยมีลักษณะคล้าย
กับการตัดสินพิพากษาของศาล แต่มีการปรับให้เหมาะสมโดยมีบุคคลท่ีสามท่ีรับฟังปัญหาข้อพิพาท
และท าหน้าท่ีตัดสิน อาจจะผูกพันในการปฏิบัติตามหรือไม่ผูกพันก็ได้ และ ๔) การตัดสินพิพากษา 
(adjudication) เป็นการฟ้องร้องกันในความหมายท่ัวๆไปใช้ระบบศาลยุติธรรม โดยอาศัยข้อก าหนด
ท่ีชัดเจนพิจารณาถึงเหตุการณ์และกระบวนการ และอ้างกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องมาใช้ในการตัดสินแก้ไข
ปัญหาต่างๆ๖๑ 

วิธีการจัดการความขัดแย้งในรูปแบบการรับมือกับความขัดแย้ งท่ีเกิดขึ้น  สรุป
สาระส าคัญดังนี้ ๑) แบบร่วมมือร่วมใจ (Collaborating) เป็นการแก้ไขความขัดแย้งท่ีต้องให้มีการ
ร่วมมือร่วมใจของกลุ่มคนท่ีเห็นไม่ตรงกัน โดยให้ท้ังสองฝ่ายได้ส่ือสารถึงปัญหาและ ความต้องการของ
ตน โดยจะรักษาผลประโยชน์ของท้ังฝ่าย ซึ่งมักจะใช้เมื่อท้ังสองฝ่ายมีความเกี่ยวข้องกันอย่างมาก 
และพร้อมท่ีจะให้ความเช่ือใจและกัน เช่น ความขัดแย้งของสามีภรรยา เป็นต้น ๒) แบบเอื้ออ านวย 
(Accommodating) เป็นเทคนิคท่ีมักจะใช้เมื่อมีปัญหาความขัดแย้งในสถานการณ์ท่ีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง

                                                             
๖๐วันชัย วัฒนศัพท์, ความรู้เบื้องต้นเรื่องกระบวนการแก้ปัญหาข้อพิพาทอย่างเหมาะสม , 

(ขอนแก่น: โรงพิมพ์ศิริภัณฑ์ออฟเซ็ท, ๒๕๔๓).  
๖๑บรรพต ต้นธีระวงศ์, เอกสารค าบรรยายการเจรจาไกล่เกลี่ยระงับความขัดแย้งในระบบ

การแพทย์และสาธารณสุข ทางเลือกใหม่ที่ท้าทายในโลกยุคปัจจุบัน , (กรุงเทพมหานคร: ม.ป.ท, ๒๕๔๗),         
หน้า ๔. 



๓๒ 

 

ไม่สามารถเกิดความพึงพอใจได้ท้ังสองฝ่าย หรือเมื่ออีกฝ่ายหนึ่งท่ีมีความรู้สึกรุนแรงในขณะท่ีอีกฝ่าย
หนึ่งรู้สึกเฉยๆ หรือในสถานการณ์ของการท่ีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งค้นพบว่าตนเองเป็นฝ่ายผิดในประเด็นท่ี
ถกเถียงกัน หรือเมื่อต่อสู้กันไปจนถึงท่ีสุด เมื่อไม่มีฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดเอาชนะกันได้เลย โดยไม่เน้นการ
รักษาผลประโยชน์แต่จะให้ความร่วมมือ ๓) แบบบังคับ (Forcing) เป็นเทคนิคของการใช้ อ านาจและ
ความก้าวร้าวเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ ควรใช้เมื่อรู้ว่าการตัดสินใจนั้นถูกต้อง 
และเมื่อต้องการความรวดเร็วในการตัดสินใจ ๔) แบบหลีกเล่ียงปัญหา (Avoiding) เป็นวิธีการท่ี
พยายามหลีกเล่ียงปัญหา โดยไม่ค านึงถึงความต้องการของตนเองและผู้อื่น เช่น การถอนตัว การหลบ
เล่ียงไม่พูดถึงความขัดแย้ง ดังกล่าว และ ๕) แบบประนีประนอม (Compromising) เป็นการพบกัน
ครึ่งทางระหว่างความต้องการท้ังสองฝ่าย มักจะใช้เมื่อไม่สามารถร่วมมือกัน เพื่อให้เกิดความพึงพอใจ
ของท้ังสองฝ่ายได้๖๒ 

การจัดการกับความขัดแย้ง มีการทดลองใช้วิธีใช้วิธีแก้ไขความขัดแย้งหลายวิธี แต่ก็ยาก
ท่ีจะหาวิธีท่ีถูกต้องแน่นอนใช้กับทุกสถานการณ์ วิธีที่ถือว่าเป็นการแก้ไขความขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์
ด้วยการมองลงไปท่ีเนื้อหาของความขัดแย้งแทนท่ีจะมองท่ีตัวบุคคล เป็นการมุ่งท่ีจะแก้ปัญหาท่ี
เกิดขึ้นมากกว่าการต าหนิคู่กรณี ซึ่งไม่ได้สร้างผลดีอย่างไรเลย แต่กลับเป็นการก่อให้เกิดความขัดแย้ง
เพิ่ มมากขึ้น  วิธีการของผู้น าใช้ในการจัดการกับความขัดแย้ ง  ได้แก่  ๑ ) วิธีการปรองดอง 
(Accommodation) เป็นวิธีการแก้ปัญหาด้วยการยอมเสียสละความต้องการของตนเอง เพื่อท่ีจะให้
ฝ่ายตรงข้ามบรรลุความต้องการของตน เป็นการสร้างความพึงพอใจให้แก่อีกฝ่าย เพื่อหลีกเล่ียงความ
ขัดแย้ง แต่วิธีนี้มักจะไม่ก่อให้เกิดความพึงพอใจแก่ผู้ยินยอมให้ เพราะตนต้องยอมเสียสละความ
ต้องการและเป้าประสงค์ของตนให้แก่ผู้อื่น ๒) วิธีการประนีประนอม (Compromise) เป็นวิธีท่ีบุคคล
ท้ัง ๒ ฝ่ายท่ีมีความขัดแย้งสามารถตกลงกันได้ โดยวิธีพบกันครึ่งทาง ต่างฝ่ายต่างต้องยอมลดความ
ต้องการของตนบางส่วน ดังนั้นวิธีการนี้จึงเป็นการท่ีแต่ละฝ่ายต้องเสียสละบางส่วนเพื่อให้ได้ข้อตกลง
ท่ีสามารถยุติปัญหาความขัดแย้ง ๓) วิธีการร่วมมือกัน (Collaborate) โดยท่ัวไปการแก้ไขความ
ขัดแย้งด้วยการพบหน้าพูดเจรจาท าความตกลงกัน เป็นวิธีท่ีมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด  จากวิธีการ
แก้ปัญหาความขัดแย้งท่ี  กล่าวมา เนื่องจากคู่กรณีท้ังสองฝ่ายยินยอมท่ีจะหันหน้าเข้าหารือกันเพื่อหา
วิธีท่ีดีท่ีสุดในการช่วยกันบริหารความขัดแย้ง การร่วมมือกันเป็นการท าเกี่ยวข้องมีความพึงพอใจและ
ยินยอมพร้อมใจชนะด้วยกัน (win-win) รวมท้ังยอมท่ีจะปฏิบัติตามผลของข้อยุตินั้น ๔) การนั่งลง
เจรจา (Bargain Table) การท่ีทุกฝ่ายท่ีเกี่ยวข้องกับความขัดแย้งมีความยินยอมตกลงร่วมมือกันแก้ไข
ปัญหา โดยการท่ีทุกฝ่ายต้องมานั่งคุยกันแลกเปล่ียนความคิดเห็นและหาวิธีการเพื่อให้สามารถส่งเสริม
อีกฝ่ายให้บรรลุความต้องการของเขาและ ๕) การใช้บุคคลท่ีสาม (Third Party) ผู้น าท าหน้าท่ีในการ
ช่วยไกล่เกล่ียข้อขัดแย้งในลักษณะท่ีคู่กรณีไม่สามารถจัดการกับปัญหา หรือหาข้อยุติจากข้อขัดแย้งได้

                                                             
๖๒ความขัดแย้งขององค์การ , [ออนไลน์ ], แหล่งที่มา .tv/blog/kataynoi09/2011/01/04/ 

entry-1 [๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๐]. 



๓๓ 

 

บุคคลท่ีสามอาจจะเป็นบุคคลภายนอกท่ีคู่กรณีทุกฝ่ายให้ความเคารพ ไว้เนื้อเช่ือใจบุคคลท่ีอยู่ใน
ระดับสูงกว่าในการเจรจาท าความตกลง๖๓ 

สมิต สัชฌุกร ได้ให้ข้อคิดเกี่ยวกับการเลือกหาวิธีการต่างๆ มาจัดการกับความขัดแย้ง 
โดยใช้วิธีการตามพฤติกรรมท่ีเป็นหลักส าคัญมี ๕ วิธี ได้แก่ 

๑. การหลีกเล่ียง (Avoidance) การหลีกเล่ียงเป็นวิธีการท่ีให้ประสิทธิผลน้อยท่ีสุด        
ใน ๕ วิธีของการบริหารความขัดแย้งท้ังหมด เพราะเนื่องจากการหลีกเล่ียงมิได้ท าให้ความขัดแย้งนั้น    
หมดไป แต่เป็นเพียงการหลบเล่ียงจากปัญหาท่ีไม่ได้เกิดการแก้ไขและพร้อมท่ีจะกลับมาเจอกับปัญหา
ได้อีกตลอดเวลา รวมท้ังยังอาจเป็นการก่อให้คู่กรณีเกิดโทสะได้ เช่น ฝ่ายตรงข้ามอาจจะคิดว่าเรา
ไม่ให้ความส าคัญ หรือสนใจเพียงพอในการรับฟัง จึงกลับกลายเป็นการเพิ่มความขัดแย้ง โดยไม่ยุ่ง
เกี่ยวกับฝ่ายตรงข้ามท่ีจะน าข้อโต้แย้งเข้ามาหาตน หรือโดยวิธีการเปล่ียนประเด็นการสนทนา
(Changing Issues) ดังนั้น วิธีการหลีกเล่ียงจึงเป็นการหนีปัญหา ผู้ท่ีใช้วิธีการหลีกเล่ียงอาจต้องคอย
หวาดระแวงว่า วันใดวันหนึ่งจะหลีกเล่ียงไม่ได้ จึงนิยมใช้ส าหรับผู้อ่อนแอไม่มีความสามารถในการ
เผชิญหน้า แต่อาจจะใช้ได้ดีส าหรับประเด็นปัญหาท่ีไม่ค่อยจะส าคัญนัก 

๒. การปรองดอง (Accommodation) เป็นวิธีการแก้ปัญหาด้วยการยอมเสียสละความ
ต้องการของตนเอง เพื่อท่ีจะให้ฝ่ายตรงข้ามบรรลุความต้องการของตนเป็นการสร้างความพึงพอใจ
ให้แก่อีกฝ่ายเพื่อหลีกเล่ียงความขัดแย้ง แต่วิธีนี้มักจะไม่ก่อให้เกิดความพึงพอใจแก่ผู้ยินยอมให้เพราะ
ตนต้องยอมสละความต้องการและเป้าประสงค์ของตนให้แก่ผู้อื่น จึงเป็นการสร้างความคับแค้นใจท่ี
ติดอยู่ในใจ วิธีการนี้จึงไม่ใช่วิธีท่ีมีประสิทธิภาพมากนักในการแก้ปัญหาความขัดแย้ง 

๓. การประนีประนอม (Compromise) เป็นวิธีท่ีบุคคลท้ัง ๒ ฝ่ายท่ีมีความขัดแย้ง 
สามารถตกลงกันได้โดยวิธี “พบกันครึ่งทาง” ต่างฝ่ายต่างต้องยอมลดความต้องการของตนบางส่วน 
ดังนั้น วิธีการนั้นจึงเป็นการท่ีแต่ละฝ่ายต้องเสียสละบางส่วน เพื่อให้ได้ข้อตกลงท่ีสามารถยุติปัญหา
ความขัดแย้ง มักจะพบได้ว่าบุคคลท้ัง ๒ ฝ่ายจะไม่ค่อยเห็นด้วยอย่างเต็มท่ีนักในระยะยาว เพราะ    
ต่างฝ่ายต่างก็ ต้องยอมเสียบางส่วนของตน อาจจะด้วยความไม่ เต็มใจ อย่างไรก็ดีการใช้วิธี          
ประนีประนอมเพื่อลดข้อขัดแย้ง อาจจะใช้ได้ผลกับความขัดแย้งในผลประโยชน์อันเกิดจาก        
ความจ ากัดของทรัพยากร (Scarce Resources) ท่ีจะมีผลสนองต่อความต้องการของแต่ละฝ่ายได้ 

๔. การแข่งขัน เป็นการใช้วิธีเอาแพ้เอาชนะ เพื่อให้ตนเองสามารถบรรลุความต้องการ
อาจจะต้องใช้อ านาจ หรือการแสดงความก้าวร้าวรุนแรง อันอาจจะเกิดมาจากเมื่อมีอุปสรรค หรือส่ิง
ขัดขวางมิให้บรรลุเป้าหมายจึงใช้วิธีการท่ีจะต้องท าลายอีกฝ่ายหนึ่ง เพื่อให้ได้ในส่ิงท่ีตนหวังไว้ผู้ท่ีอยู่
ในลักษณะของการแข่งขันมักจะแสวงหาข้อโต้แย้งอยู่เสมอและจะค านึงถึงจุดหมายเฉพาะของตน โดย
ใช้วิธีการบีบบังคับให้มีการยอมรับเพื่ออ านาจท่ีเหนือกว่า และจะรับรู้เฉพาะจุดดีของตน มองหา

                                                             
๖๓ประสิทธ์ิ อินทโชติ, “บทบาทของผู้ใหญ่บ้านในการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาลด้านการป้องกัน

และแก้ไขปัญหายาเสพติดในจังหวัดชลบุรี”, วิทยานิพนธ์รัฐประศาสนศาตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
ภาครัฐและภาคเอกชน, (วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ: มหาวิทยาลัยบูรพา, ๒๕๕๔), หน้า ๓๕. 

 



๓๔ 

 

จุดบกพร่องของฝ่ายตรงข้าม วิธีการนี้เป็นการสร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้ท่ีเป็นฝ่ายชนะ แต่ในทาง
ตรงกันข้ามผู้ท่ีเป็นฝ่ายแพ้อาจจะเก็บความคับแค้นใจไว้ในขณะหนึ่ง เพื่อรอเวลาท่ีจะหาทางแก้แค้น 
ในท่ีสุด อย่างไรก็ดี วิธีการแข่งขันถือได้ว่าเป็นวิธีการแก้ปัญหาความขัดแย้งวิธีหนึ่งท่ีใช้ได้ผลเมื่อท้ัง ๒ 
ฝ่ายมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกันเพียงช่วงระยะเวลาอันส้ันและไม่มีความจ าเป็นท่ีจะต้องรักษา
สัมพันธภาพระยะยาว การแข่งขันจึงเป็นวิธีท่ีรวดเร็วของการแก้ไขข้อขัดแย้งในกรณีนี้แต่ไม่เหมาะ   
ท่ีผู้น าทีมจะน ามาใช้ในทุกกรณี 

๕. การร่วมมือกัน โดยท่ัวไปการแก้ไขความขัดแย้งด้วยการพบหน้าพูดเจรจาท าความ
ตกลงกัน เป็นวิธีท่ีมีประสิทธิภาพมากท่ีสุดจากวิธีการแก้ปัญหาความขัดแย้งท่ีกล่าวมาแล้วท้ังหมด 
คู่กรณีท้ัง ๒ ฝ่ายยินยอมท่ีจะหันหน้าเข้าหารือกัน เพื่อหาวิธีท่ีดีท่ีสุดในการช่วยกันบริหารความขัดแย้ง
การร่วมมือกัน เป็นการท าความตกลงกันในลักษณะของการบรรลุถึงข้อยุติโดยวิธีการซึ่งคู่กรณี ท้ัง ๒ 
ฝ่ายท่ีเกี่ยวข้องมีความพึงพอใจและยินยอมพร้อมใจชนะด้วยกัน (Win-win) รวมท้ังยอมท่ีจะปฏิบัติ
ตามผลของข้อยุตินั้น อย่างไรก็ตามวิธีการนี้จ าเป็นจะต้องใช้ระยะเวลามากในการจัดการแก้ไขปัญหา 
แต่ก็เป็นวิธีท่ีดีท่ีสุด ส าหรับบุคคลท่ีเกี่ยวข้องกับข้อขัดแย้งทุกฝ่ายท่ีมีสัมพันธภาพในการท างานอยู่
ร่วมกันในระยะยาว 

นอกจากวิธีการแก้ไขความขัดแย้ง ๕ วิธี ดังกล่าวมาแล้ว ยังมีวิธีอื่นๆ อีก ซึ่งเป็น
รูปแบบท่ีใช้กันได้ผลท้ังในระดับประเทศและระดับความขัดแย้งท่ัวๆ ไปในหน่วยงาน ดังนี้ ๑) การนั่ง
ลงเจรจา (Bargain Table) เป็นวิธีหนึ่งในลักษณะของการท่ีทุกฝ่ายท่ีเกี่ยวข้องกับความขัดแย้งมีความ
ยินยอมตกลงร่วมมือกันแก้ไขปัญหา โดยการท่ีทุกฝ่ายต้องมานั่งคุยกัน แลกเปล่ียนความคิดเห็นและ
หาวิธีการเพื่อให้สามารถส่งเสริมอีกฝ่ายให้บรรลุความต้องการของเขา ในขณะท่ีเราก็สามารถท่ีจะ
บรรลุเป้าประสงค์ในขั้นที่ท้ังสองฝ่ายได้รับความพึงพอใจ ๒) การใช้บุคคลท่ีสาม (Third Party) ผู้น าทีม
ท าหน้าท่ีในการช่วยไกล่เกล่ียข้อขัดแย้งในลักษณะท่ีคู่กรณีไม่สามารถจัดการกับปัญหา หรือหาข้อยุติ
จากข้อขัดแย้งได้บุคคลท่ีสามอาจจะเป็นบุคคลภายนอกท่ีคู่กรณีทุกฝ่ายให้ความเคารพ ไว้เนื้อเช่ือใจ
บุคคลท่ีอยู่ในระดับสูงกว่าในหน่วยงาน ในการเจรจาท าความตกลงโดยใช้บุคคลท่ีสามเข้ามาช่วยไกล่
เกล่ียนั้น จะต้องได้รับการยินยอมพร้อมใจจากคู่กรณีท้ัง ๒ ฝ่าย ในการท่ีจะมาช่วยไกล่เกล่ีย บุคคล  
ท่ีสามจึงจะท าให้เกิดประสิทธิผลในการแก้ไขความขัดแย้ง ในทางตรงกันข้ามบุคคลท่ีสามจะกลายเป็น
ส่วนหนึ่งในความขัดแย้งเพิ่มขึ้นมา ถ้าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งของคู่กรณีไม่ยอมรับให้มีบุคคลท่ีสามเข้ามา
เกี่ยวข้อง๖๔ 

๖) บทบาทของผู้น าฝ่ายปกครองในการจัดการความขัดแย้ง 
บทบาทผู้น า คือ พฤติกรรมหรืองานของผู้น าท่ีมีความสามารถ มีอิทธิพลเหนือกลุ่ม     

มีวิสัยทัศน์ มีค่านิยมท่ีเหมาะสม ตลอดจนมีความสามารถในการตัดสินใจท่ีเป็นการตัดสินใจท่ียากและ
ซับซ้อนได้อย่างเหมาะสม อีกท้ังมีอิทธิพลเหนือบุคคลอื่น เป็นบทบาทท่ีมีความส าคัญต่อกลุ่มเป็น
อย่างยิ่ง เพราะกลุ่มจะเข้มแข็งและประสบความส าเร็จได้ต้องมีผู้น าท่ีมีบทบาทท่ีดี ซื่อสัตย์ มีคุณธรรม 

                                                             
๖๔สมิธ สัชฌุกร. การบริหารความขัดแย้ง พิมพ์ครั้งที่ ๓. กรุงเทพมหานครฯ: พ.ศ. ๒๕๕๐ 



๓๕ 

 

มีความมั่นใจในตัวเอง เฉลียวฉลาดและรู้งาน ดังนั้น ผู้น าชุมชนก็เป็นผู้ท่ีมีบทบาทความเป็นผู้น าใน
ชุมชนท่ีตนปกครองดูแล มีพฤติกรรมและแสดงออกในถึงบทบาทในฐานะผู้น าในชุมชน๖๕ 

การแก้ไขปัญหาความขัดแย้งเป็นหน้าท่ีของผู้น า ถ้าพิจารณาจากสาเหตุท่ีท าให้เกิด
ปัญหาความขัดแย้ง ผู้น ามีส่วนท่ีจะสร้างเงื่อนไขหรือก าหนดบทบาทระหว่างบุคคลได้ ในขณะเดียวกัน
ก็เป็นปัจจัยส่งเสริมสนับสนุนในการลดปัญหาความขัดแย้งหรือขจัดความขัดแย้งให้หมดไป ฉะนั้ น  
การแก้ไขปัญหาความขัดแย้งจึงไม่มีกฎเกณฑ์หรือทฤษฎีอะไรแน่นอน แต่จะขึ้นอยู่กับสถานการณ์ 
สภาวะแวดล้อม เวลา เป้าหมาย บทบาทหน้าท่ีและแบบของผู้น า ผู้น าท่ีฉลาดและมีประสบการณ์    
มีความยุติธรรม มีความสามารถจูงใจคน มีขีดความสามารถในการตัดสินใจสูง ซื่อสัตย์สุจริต หนักแน่น  
ไม่หูเบา สามารถวิเคราะห์เหตุและผลได้ดี รู้จักใช้อ านาจท่ีเหมาะสม ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ ข้อบังคับ 
ตลอดจนสามารถก าหนดบทบาทและแบบของผู้น าให้เหมาะสม ก็สามารถแก้ไขปัญหาให้ลดระดับลง 
หรือขจัดความขัดแย้งให้หมดไปได้๖๖  

มีงานวิจัยของนักวิชาการหลายท่านท่ีกล่าวถึงบทบาทของผู้น าในการจัดการความ
ขัดแย้งอาทิ การศึกษาเรื่อง บทบาทก านัน ผู้ใหญ่บ้านในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในชุมชน อ าเภอ
ทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ของสุพรรณี เกศรินทร์๖๗ ผลการศึกษาสรุปได้ว่า โดยภาพรวม ก านัน
ผู้ใหญ่บ้านมีบทบาทในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในชุมชนด้วยวิธีการการปรองดองมากท่ีสุด 
รองลงมาคือ ความร่วมมือร่วมใจ การประนีประนอม การหลีกเล่ียง และการบังคับตามล าดับ  

คัมภีร์ ทองพูน๖๘ ได้ท าการศึกษาเรื่อง บทบาทก านัน ผู้ใหญ่บ้านในการแก้ไขปัญหา
ความขัดแย้งในชุมชน อ าเภอเทพา จังหวัดสงขลา ผลการศึกษาสรุปได้ว่า โดยภาพรวมก านัน
ผู้ใหญ่บ้านใช้วิธีการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งด้วยการแก้ไขปัญหาร่วมกันเป็นวิธีแรก ตามด้วยการ
ประนีประนอม การใช้อ านาจและการระงับโดยการใช้เสียงส่วนใหญ่ การไกล่เกล่ีย การหลีกเล่ียง และ
การบังคับ 

                                                             
๖๕สุพานี สฤษฏ์วานิช, การบริหาร, (กรุงเทพมหานคร: บรรณกิจ, ๒๕๔๙), หน้า ๒๙๖. 
๖๖พิทักษ์ แจ้งประดิษฐ์, “ความสัมพันธ์ระหง่าวแบบของผู้น า ปัญหาความขัดแย้งและวิธีแก้ปัญหา

ความขัดแย้งของผู้บริหารศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสระบุรี ”, วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาการบริหารการศึกษา, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทาลัยราชภัฏเทพสตรี, ๒๕๔๘), หน้า ๔๓. 

๖๗สุพรรณี เกศรินทร์, “บทบาทก านัน ผู้ใหญ่บ้านในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในชุมชน อ าเภอ    
ทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช, สารนิพนธ์รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและ
ภาคเอกชน (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยหาดใหญ่, ๒๕๕๗). 

๖๘คัมภีร์ ทองพูน, “บทบาทก านัน ผู้ใหญ่บ้านในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในชุมชน อ าเภอเทพา 
จังหวัดสงขลา”, วิทยานิพนธ์รัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยสุโขทัย
ราชาธิราช, ๒๕๕๔). 



๓๖ 

 

ชญานันท์ ตระกูลพิชยะชัย๖๙ ได้ท าการศึกษาเรื่อง บทบาทของผู้ใหญ่บ้านในการแก้ไข
ปัญหาความขัดแย้งในหมู่บ้าน ในจังหวัดนครราชสีมา ผลการศึกษาสรุปได้ว่า โดยภาพรวม ผู้ใหญ่บ้าน
ใช้วิธีการปรองดอง ความร่วมมือร่วมใจ การประนีประนอม การบังคับและการหลีกเล่ียง 

จากการศึกษาแนวคิดและงานวิจัยเกี่ยวกับบทบาทผู้น าในการจัดการความขัดแย้งของ
นักวิชาการต่างๆ และอ านาจหน้าท่ีของผู้น าฝ่ายปกครองแล้ว ผู้วิจัยสามารถสรุปบทบาทของของผู้น า
ฝ่ายปกครองในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในชุมได้ดังนี้ 

 
ตารางที่ ๒.๑ สรุปบทบาทของผู้น าฝ่ายปกครองในการจัดการปัญหาความขัดแย้งใน

ชุมชน 
นักวิชาการ การจัดการความขัดแย้ง 
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จากตารางที่ ๒.๑ สรุปบทบาทของผู้น าฝ่ายปกครองในการจัดการปัญหาความขัดแย้ง

ในชุมชนได้ดังนี้คือ 

                                                             
๖๙ชญานันท์ ตระกูลพิชยะชัย, “บทบาทของผู้ใหญ่บ้านในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในหมู่บ้าน    

ในจังหวัดนครราชสีมา”, วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา , (บัณฑิต
วิทยาลัย: มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา, ๒๕๕๒). 



๓๗ 

 

๑. การหลีกเล่ียง หมายถึง การท่ีผู้น าเลือกท่ีจะแก้ไขปัญหาความขัดแย้งด้วยการหนี
ปัญหา อาจเกิดจากการไม่รู้ถึงปัญหาท่ีเกิดขึ้น หรือรู้ปัญหาแต่ไม่สนใจท่ีจะแก้ไขเปล่ียนแปลง ผู้น า
มักจะแสดงบทบาทในลักษณะท่ีไม่กล่าวถึงหรือไม่ให้ความสนใจในส่ิงท่ีอีกหนึ่งเรียกร้อง หรือคู่กรณีท้ัง
สองฝ่ายเรียกร้อง หรือไม่มีความพร้อมในการท่ีจะท าให้คู่กรณีพร้อมท่ีจะเจรจายุติปัญหาความขัดแย้ง
ระหว่างกัน โดยพยายามหลีกเล่ียงสถานการณ์ท่ีจะกระทบกระท่ัง หรือกระตุ้นให้เกิดความรุนแรงขึ้น 
เป็นการซื้อเวลาและคาดการณ์ว่าความขัดแย้งอาจลดลงหรือสูญสลายไปเองตามระยะเวลาท่ีนานขึ้น 
หากความขัดแย้งท่ีมีอยู่ไม่สามารถแก้ไขได้ก็จะใช้เสียงส่วนใหญ่เป็นตัวตัดสินปัญหา 

๒. การปรองดอง หมายถึง เป็นบทบาทของผู้น าในการพยายามพูดคุยกับคู่กรณีแต่ละ
ฝ่ายด้วยความสัมพันธ์ส่วนตัว หรือความศรัทธาเช่ือมถือมาช่วยไกล่เกล่ียปรองดอง เพื่อให้ได้รับการ
ยอมรับจากท้ัง ๒ ฝ่าย ใช้ความสมัครสมานกันในการแก้ปัญหา เป็นแนวทางการแก้ไขปัญหาความ
ขัดแย้งท่ีค่อนข้างเป็นไมตรีแทนท่ีจะใช้การบังคับให้ยอมรับผลลัพธ์ โดยใช้แนวทางการเจรจาหาข้อยุติ
ร่วมกัน โดยผู้เข้าร่วมเจรจาต่อรองมุ่งหวังว่าตนจะต้องได้รับบางส่ิงบางอย่างตอบแทนในส่ิงท่ีตนต้อง
ยอมให้แลกเปล่ียนจากการเจรจาต่อรอง กล่าวคือ จะต้องเกิดประโยชน์ท่ีสอดคล้องกันท้ังสองฝ่ายจึง
จะบรรลุความตกลงได้ 

๓. การประนีประนอม หมายถึง เป็นบทบาทของผู้น าในการจัดการความขัดแย้งโดยการ
เจรจาต่อรองในลักษณะถ้อยทีถ้อยอาศัย หรือท่ีเรียกว่า พบกันครึ่งทาง โดยให้คู่กรณีท้ังสองฝ่าย
ยินยอมท่ีจะลดความต้องการหรือเป้าหมายของตนลง เพื่อท่ีท้ังสองฝ่ายจะสามารถบรรลุเป้าหมายท่ี
ต้องการบางส่วน และรักษาความสัมพันธ์ระหว่างกัน โดยเฉพาะคู่กรณีท่ีอ านาจต่อรองน้อยกว่า และ
หวังหาความสัมพันธ์ระหว่างกันจะช่วยสร้างผลประโยชน์ให้ตนเองในอนาคต เป็นการระงับข้อพิพาทท่ี
คล้ายๆ กับการไกล่เกล่ียข้อพิพาท เพียงแต่ความส าเร็จในการประนีประนอมความขัดแย้งเกิดจากการ
ท่ีบุคคลท่ีสามหรือคนกลางท าหน้าท่ีเป็นผู้ด าเนินการประนอมข้อขัดแย้งด้วยความเป็นกลาง 
สอดคล้องกับปัญหาแห่งกฎหมายเพื่อมุ่งวัตถุประสงค์ของความยุติธรรมอย่างแท้จริง  

๔. ความร่วมมือร่วมใจ หมายถึง บทบาทผู้น าในการจัดการความขัดแย้งด้วยวิธีการ
พยายามให้คู่กรณีท้ังสองฝ่ายลดความต้องการของตน เพื่อให้เกิดความพอดีของคู่กรณี โดยใช้การ
เจรจาต่อรองให้คู่กรณียอมรับเงื่อนไข ร่วมมือกันแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง เพื่อหาทางออกท่ีท้ังคู่ต่าง
พอใจและปฏิบัติงานได้ตามท่ีต้องการ ซึ่งคู่กรณีจะต้องได้ประโยชน์ท้ังสองฝ่าย โดยเริ่มต้นจากความ
เช่ือใจ เข้าใจและไม่เอาเปรียบกัน โดยคู่กรณีจะต้องเปิดใจท าการเจรจาแลกเปล่ียนข้อมูลและก าหนด
แนวทางปฏิบัติท่ีต่างก็ได้รับประโยชน์อย่างเต็มท่ี 

๕. การบังคับ หมายถึง การแสดงบทบาทของผู้น าในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งด้วย
การแสดงบทบาทตามอ านาจหน้าท่ี ด้วยการใช้อ านาจท่ีได้รับมาตัดสินหรือบังคับให้คู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่ง
ท่ีด้อยกว่ายอมจ านนหรือคล้อยตามการตัดสินใจของผู้ใช้อ านาจนั้น ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดความไม่พอใจ
จากคู่กรณีได้ หรืออาจใช้ความเป็นเครือญาติของคู่เจรจามาช่วยในการบังคับให้ยอมรับเงื่อนไข 

 
 
 



๓๘ 

 

๒.๒ ข้อมูลท่ัวไปของอ าเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี  
๒.๒.๑ สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 
สมัยด้ังเดิม ลักษณะพื้นท่ีอ าเภอบ้านบึง โดยท่ัวไปเป็นป่าทึบนานาพรรณ มีต้นไม้ต่างๆ 

และสัตว์ป่านานาชนิดได้อาศัย มีชุมชนท่ีเป็นหมู่บ้าน ต้ังเรียงรายกันเป็นระยะๆ ห่างไกลกันพอสมควร 
และมีอาชีพทางการเกษตรกรรม เช่น ปลูกพืชไร่ จับสัตว์ป่ายังชีพกันไปวันๆ ต่อมามีการอพยพคนมา
ต้ังรกรากมากขึ้น เกิดจากการท าอุตสาหกรรมป่าไม้ ท่ีอ าเภอศรีราชา โดยเจ้าพระยาสุรศักด์ิมนตรี 
(เจิม แสงชูโต) จึงมีการท าป่าไม้ หักล้าง ถางพงเต็มพื้นท่ี ผู้คนจึงอพยพมาไม่ขาดสายเพื่อมาแผ้วถาง
ป่า ท าไร่อ้อย และตัดไม้ส่งเป็นอุตสาหกรรม  

๒.๒.๒ ต าแหน่งที่ต้ังและสภาพพื้นที่ 
อ าเภอบ้านบึงต้ังอยู่ทางทิศตะวันออกของจังหวัดชลบุรี   ห่างจากศาลากลางจังหวัด

ชลบุรี ๑๔ กิโลเมตร ตามทางหลวงหมายเลข ๓๔๔(ชลบุรี – แกลง) ซึ่งสูงกว่าระดับน้ าทะเลประมาณ 
๕๐ - ๖๕ เมตร ทิศเหนือติดต่อกับอ าเภอพานทองและอ าเภอพนัสนิคม ทิศใต้ติดต่อกับอ าเภอ     
หนองใหญ่และอ าเภอศรีราชา ทิศตะวันออกติดต่อกับอ าเภอพนัสนิคม อ าเภอบ่อทอง และอ าเภอ
หนองใหญ่ และทิศตะวันตกติดต่อกับอ าเภอเมืองและอ าเภอศรีราชา 

อ าเภอบ้านบึงมีเนื้อท่ีประมาณ ๖๔๖.๓๓๔ ตารางกิโลเมตร (๔๐๓,๙๕๘.๗๕ ไร่) อยู่
บริเวณกลางพื้นท่ีของจังหวัดชลบุรี ส่วนใหญ่เป็นท่ีราบ มีแนวเทือกเขาเขียว - เขาชมพู่ ด้านทิศ
ตะวันตกติดต่อกับอ าเภอศรีราชา ไม่มีแม่น้ าไหลผ่าน จะมีเฉพาะห้วย หนอง คลอง บึง 

๒.๒.๓ การปกครอง 
อ าเภอบ้านบึงแบ่งเขตการปกครองออกเป็น ๘ ต าบล ประกอบด้วย ๑) ต าบลบ้านบึง 

๒) ต าบลคลองกิ่ว ๓) ต าบลมาบไผ่ ๔) ต าบลหนองซ้ าซาก ๕) ต าบลหนองบอนแดง ๖) ต าบลหนองซาก 
๗) ต าบลหนองอิรุณ และ ๘) ต าบลหนองไผ่แก้ว   

๒.๒.๔ ประชากร 
อ าเภอบ้านบึงมีประชากรรวมท้ังส้ิน ๑๐๕,๒๑๘ คน เป็นชาย ๕๑,๓๙๘ คน หญิง 

๕๓,๘๒๐ คน   
๒.๒.๕ การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม 
อ าเภอบ้านบึง มีสภาพส่วนใหญ่เป็นท่ีราบ มีแนวเทือกเขา แต่ก่อนเหมือนเป็นเมืองปิด 

มีแต่อุตสาหกรรมน้ าตาลเป็นหลัก การเดินทางมีถนนเช่ือมชลบุรีเพียงสายเดียว มีถนน ๓๓๑            
ท่ีกองทัพทหารอเมริกันมาสร้างสนามบินอู่ตะเภา และได้ตัดถนนเช่ือมภาคอีสาน ถึงจังหวัด
นครราชสีมา ถนนสายนี้ได้เป็นเส้นทางหลักเช่ือมกับถนนชนบทของชาวอ าเภอบ้านบึง หลายสิบสาย 
สร้างความสะดวกสบายโดยเฉพาะการเดินทางสู่ภาคอีสาน ตลอดจนการขนส่งพืชผลการเกษตร การ
สัญจรท่ัวไป เมื่อครั้งเกิดคณะปฏิรูปการปกครอง ซึ่งน าโดย พล.ร.อ.สงัด ชลออยู่ เป็นหัวหน้าคณะ
ปฏิรูปการปกครอง พล.อ.เกรียงศักดิ์ ชมะนันท์ เป็นนายกรัฐมนตรี มีนโยบายเร่งด่วนตามแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๓ คือ 

-  ตัดถนนบ้านบึง-แกลง (๓๔๔) เช่ือมจังหวัดชลบุรี เพื่อลดระยะการเดินทางไป
จันทบุรี ได้ถึง ๑๐๐ กิโลเมตร ท าให้การขนส่งพืชผลสะดวกรวดเร็ว ประหยัดน้ ามัน และเวลา  



๓๙ 

 

-  ตัดถนนบ้านบึง - บ้านค่าย เพื่อรองรับการวางท่อก๊าซธรรมชาติท่ีขึ้นจากอ่าวไทย
ขนาบตามถนน และขยายถนนชลบุรี  – บ้านบึง เป็นถนนคอนกรีตเช่ือมถนนสุขุมวิทกับ              
ถนนบางนา – ตราด 

ต่อมาเมื่อถนนทุกสายสร้างเสร็จ บ้านบึงจึงกลายเป็นเมืองเปิดก่อให้เกิดธุรกิจอีก
มากมายตามมา มีโรงงานอุตสาหกรรมเกิดขึ้นมากจนระบบสาธารณูปโภครองรับไม่ทัน โดยเฉพาะ
ขาดแคลนแหล่งน้ าขนาดใหญ่มารองรับอุตสาหกรรมท่ีจะเกิดขึ้นมากมาย 

๒.๒.๖ ประเด็นความขัดแย้งในชุมชน 
อ าเภอบ้านบึงเป็นเมืองท่ีมีประชากรส่วนใหญ่ท าอาชีพเกษตรกรรมและโรงงาน

อุตสาหกรรม ซึ่งมีประชากรจากต่างจังหวัดเข้ามาท างานจ านวนมาก และบ้านเรือนของชาวบ้าน        
ก็อยู่ห่างไกล ซึ่งเป็นชุมชนเล็กบ้างใหญ่บ้าง จะมีหนาแน่นก็เพียงแค่ท่ีเป็นเทศบาล และในภาวะ
ปัจจุบัน มีการเปล่ียนแปลงท้ังทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง แม้จะก็ให้เกิดความก้าวหน้าแต่ก็มี
ผลกระทบ ท าให้เกิดปัญหาสังคมในด้านต่างๆ ตามมาหลายประการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน อันเป็นปัจจัยพื้นฐานส าคัญส าหรับประชาชนในการ
ด ารงชีวิตอย่างปกติสุขในสังคม และมีแนวโน้มท่ีจะมีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น อ าเภอบ้านบึงจึงมี
นโยบายให้มีอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนขึ้น (อปพร.) และต่อมาได้มีการอบรมอาสาป้องกัน
และปราบปรามยาเสพติดขึ้นเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๖ เพื่อท าหน้าท่ีสอดส่องดูแลและให้ความร่วมมือในการ
แจ้งข่าวเกี่ยวกับยาเสพติดให้กับต ารวจและอ าเภอได้มีสายตรวจชุมชนต าบล (ตชต.) เกิดขึ้น โดยเป็น
นโยบายส านักงานต ารวจแห่งชาติ ในการท าให้ต ารวจเป็นท่ีพึ่งของประชาชน โดยให้ประชาชนเข้ามา
มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาอาชญากรรม ยาเสพติด และการจราจร โดยก าหนดให้มี ตชต. อยู่ทุก
ต าบล และร่วมออกตรวจตราร่วมกับเจ้าหน้าท่ีต ารวจ โดยเจ้าหน้าท่ีต ารวจเป็นหัวหน้าชุด ซึ่งในการ
ปฏิบัติงานกล่าว ไม่มีค่าตอบแทนใดๆ ท้ังส้ิน สายตรวจชุมชนต าบล (ตชต.) เริ่มมีในปี พ.ศ. ๒๕๔๗   
มีจ านวนสมาชิก ๔๘๐ คน 

ความขัดแย้งทางสังคมนั้นไม่ได้มีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน แต่สังคมต้ังอยู่บนพื้นฐาน
ของความแบ่งแยก (Division) อันเกิดจากความไม่เท่าเทียมกันทางสังคม ปัจจัยต่างๆ เช่น    ช้ันทาง
สังคม กลุ่มชน เพศ อายุ และเช้ือชาติ มีความเกี่ยวพันกับความไม่เท่าเทียมของการกระจายทรัพยากร
ท่ีมีคุณค่าในสังคม ได้แก่ เงิน อ านาจ การศึกษา และเกียรติยศทางสังคม ความขัดแย้งทางสังคมจะ
มองว่า ในสังคมเกิดการแข่งขันกันเพราะในสังคมมีความขัดแย้งกัน อันเนื่องมาจากคนกลุ่มต่างๆ ใน
สังคมได้รับผลประโยชน์ท่ีคนในสังคมได้รับ มีความแตกต่างกันออกไปตามต าแหน่งและหน้าท่ีทาง
สังคม อาทิ ความขัดแย้งระหว่างโรงงานอุตสาหกรรมกับชุมชน ในเรื่องของมลภาวะเป็นพิษจากการ
ปล่อยน้ าเสียจากโรงงาน ภาวะอากาศเป็นพิษจากควันของโรงงาน เป็นต้น 

๒.๒.๗ การประนีประนอมข้อพิพาทของคณะกรรมการหมู่บ้าน 
การประนีประนอมยอมความ มีหัวใจส าคัญท่ีการท าสัญญาประนีประนอมกันซึ่งอาจมี

การไกล่เกล่ียหรือไม่มีการไกล่เกล่ียข้อพิพาทตกลงกันเองได้ แต่กระทรวงมหาดไทยได้แลเห็น
ความส าคัญให้มีการไกล่เกล่ียข้อพิพาท ด้วยข้อบังคับกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการปฏิบัติงาน
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ประนีประนอมข้อพิพาทของคณะกรรมการหมู่บ้าน  พ.ศ. ๒๕๓๐ ได้ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ
ประนอมข้อพิพาทของคณะกรรมการไว้ดังนี้  

๑.  หลักเกณฑ์การประนีประนอมข้อพิพาท  
๑.๑  ข้อพิพาทท่ีคณะกรรมการหมู่บ้านจะประนีประนอมได้คือ 
(๑)  ความแพ่งทุกประเภท 
(๒)  ความอาญาท่ีเป็นความผิดอันยอมความได้  
๑.๒  คู่กรณีท้ังสองฝ่ายตกลงให้คณะกรรมการหมู่บ้านประนีประนอมข้อพิพาท  
๑.๓  ข้อพิพาทดังกล่าวเกิดขึ้นในหมู่บ้านหรือคู่กรณีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีภูมิล าเนาอยู่ใน

หมู่บ้าน  
๒.  ขั้นตอนและวิธีการประนีประนอมข้อพิพาท  
๒.๑  เมื่อมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้น (ความแพ่งหรือความอาญาอันยอมความได้) 
๒.๒  คู่กรณีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งท้ังสองฝ่ายประสงค์จะให้ข้อพิพาทนั้นยุติลงในระดับหมู่บ้าน

ก็แจ้งให้ผู้ใหญ่บ้านทราบ  
๒.๓  ผู้ใหญ่บ้านแจ้งคู่กรณีท้ังสองฝ่ายมาตกลงท าบันทึกยินยอมให้คณะกรรมการ

หมู่บ้านท าการประนีประนอมข้อพิพาท  
๒.๔  ผู้ใหญ่บ้านนัดหมายคณะกรรมการหมู่บ้านขณะนัดหมายเพื่อประนีประนอมข้อ

พิพาทโดยไม่ชักช้า 
(๑)  คณะกรรมการหมู่บ้านจะมอบหมายให้คณะกรรมการไม่น้อยกว่า  ๒ คน 

ด าเนินการแทนได้  
(๒)  คณะกรรมการหมู่บ้านหรือคู่กรณี จะเชิญบุคคลอื่นท่ีเห็นสมควรเข้าร่วมการ

ประนีประนอมด้วยก็ได้  
(๓)  คณะกรรมการหมู่บ้านอาจเชิญท่ีปรึกษาท่ีมีความรู้ในเรื่องดังกล่าว เช่น นายอ าเภอ 

ปลัดอ าเภอ พนักการอัยการ ข้าราชการต ารวจช้ันสัญญาบัตร เจ้าหน้าท่ีสาธารณสุข หรือข้าราชการท่ี
มีความรู้ในเรื่องดังกล่าว ฯลฯ  มาเป็นผู้ให้ค าปรึกษาแนะน าก็ได้  

(๔)  ให้คณะกรรมการหมู่บ้านด าเนินการประนีประนอมโดยกระท าอย่างเปิดเผยต่อ
หน้าคู่กรณี ท่ีท าการผู้ใหญ่บ้าน หรือท่ีอื่นท่ีเห็นว่าเหมาะสม  ดังนี้ 

(ก) สอบถามข้อเท็จจริงจากคู่กรณีและบุคคลอื่นท่ีเห็นว่าเกี่ยวข้องกับข้อพิพาท 
(ข) เชิญผู้เกี่ยวข้องมาสอบถามข้อเท็จจริงจ าเป็น 
(ค) ตรวจสอบเอกสารหรือวัสดุ  หรือสถานท่ีท่ีเกี่ยวข้อง ตามความยินยอมของเจ้าของ 

หรือผู้ครอบครอง  
(๕)  ให้คณะกรรมการด าเนินการประนีประนอม โดยอาศัยหลักกฎหมายหรือจารีต

ประเพณีแห่งท้องถิ่นซึ่งไม่ขัดต่อกฎหมาย 
(๖)  เมื่อการประนีประนอมแล้วเสร็จ 
(ก) ถ้าตกลงกันไม่ได้ให้ด าเนินการ ดังนี้คือ  
- ยุติการประนีประนอมข้อพิพาทนั้นและแจ้งให้คู่กรณีทราบ  
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- รายงานให้นายอ าเภอทราบเพื่อด าเนินตามอ านาจหน้าท่ีต่อไป 
(ข) ถ้าตกลงกันได้ให้ด าเนินการ ดังนี้คือ  
- ท าสัญญาประนีประนอมยอมความท่ีมีข้อความถูกต้องตรงกันขึ้น ๔ ฉบับ  
- อ่านและอธิบายให้คู่กรณีเข้าใจและให้ลงลายมือช่ือผู้กรณีไว้ในสัญญา โดยกรรมการ

หมู่บ้าน อย่างน้อย ๒ คน ลงนามเป็นพยาน 
- มอบสัญญาให้คู่กรณีฝ่ายละ ๑ ฉบับ   
- มอบให้ผู้ใหญ่บ้านเก็บรักษาไว้ ๑ ฉบับ   
- รายงานผลพร้อมสัญญาอีก ๑ ฉบับให้นายอ าเภอทราบในวันประชุมประจ าเดือน  
คดีอาญาประเภทความผิดอันยอมความกันได้ มีความแตกต่างจากความผิดอาญา

แผ่นดินในการด าเนินคดี เช่น พนักงานสอบสวนได้ต้องมีค าร้องทุกข์เสียก่อนหรือถ้ามีการถอนค าร้อง
ทุกข์ สิทธิน าคดีอาญามาฟ้องย่อมระงับและถ้าผู้เสียหายไม่ได้ร้องทุกข์ภายใน ๓ เดือนเป็นอันขาดอายุ
ความ 

สรุป ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ต้องปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบท่ีบัญญัติ
ไว้ตามพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องท่ี พ.ศ.๒๔๕๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๑๑) พ. ศ. ๒๕๕๑ 
ในการเป็นตัวแทนของราษฎรในพื้นท่ีต าบลหมู่บ้าน ท่ีต้องรับฟังปัญหา ในท้องท่ีและน าความต้องการ
ของเหล่าราษฎรไปแจ้งประสานกับหน่วยงานราชการ รวมท้ังมีภารกิจหน้าท่ีเป็นผู้ช่วยเหลือ
นายอ าเภอ ในการรักษาความสงบเรียบร้อย การอ านวยความเป็นธรรมในท้องท่ีต าบลหมู่บ้าน อีกท้ัง
ยังมีบทบาทส าคัญยิ่งในการน านโยบายของรัฐไปปฏิบัติให้บังเกิดผลสัมฤทธิ์เป็นรูปธรรม นอกจากนี้ยัง
ต้องมีบทบาทในการจัดการความขัดแย้งในชุมชน โดยอาศัยข้อบังคับของกฎหมายและความเป็นผู้น า
ในชุมชนจัดการความขัดแย้งท่ีเกิดขึ้น ส่วนใหญ่มักกระท ากันในลักษณะของการประนีประนอมยอม
ความ หรือการไกล่เกล่ียเพื่อยุติข้อขัดแย้ง หากกระท าการดังกล่าวแล้ว ไม่บรรลุผลในการจัดการความ
ขัดแย้ง ก็ให้ใช้มาตรการทางกฎหมายเข้ามาบังคับ เช่น กรณีของความขัดแย้งระหว่างชุมชนบ้านมาบ
ไผ่กับโรงงานเฉาเช่ิง ลาเท็กซ์ จ ากัด เกี่ยวกับปัญหาน้ าเน่าเสีย ส่งกล่ินเหม็นรบกวน ท าให้พระภิกษุ
สามเณร นักเรียนและชาวในละแวกนั้นได้รับความเดือดร้อน และเกิดปัญหาสุขภาพจากการใช้น้ าใน
ล าคลอง ในเบื้องต้นชาวบ้านได้แจ้งกับผู้ใหญ่บ้าน จากนั้น ผู้ใหญ่บ้านได้ด าเนินการประสานกับ
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลมาบไผ่และนายอ าเภอบ้านบึง เพื่อร่วมปรึกษาหารือแก้ไขปัญหา 
โดยต่อมาได้มีการนัดผู้บริหารโรงงานมาพูดคุยและรับฟังปัญหาจากชาวบ้าน โดยก านันและผู้ใหญ่บ้าน
และผู้เกี่ยวข้องได้ท าการไกล่เกล่ียให้เจ้าของโรงงานด าเนินการแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึ้น และนายอ าเภอ
ได้มอบหมายให้ก านันและผู้ใหญ่บ้านเป็นผู้ติดตามผลการแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึ้น กรณีนี้เป็นการแสดงให้
เห็นบทบาทของก านันและผู้ใหญ่บ้านซึ่งเป็นผู้น าฝ่ายปกครองในการจัดการความขัดแย้งโดยการไกล่
เกล่ียและประนีประนอม ซึ่งหากโรงงานไม่ได้ด าเนินการแก้ไขปัญหาให้หมดไป ก านันผู้ใหญ่บ้านใน
ฐานะผู้น าฝ่ายปกครองในชุมชนอาจต้องใช้การบังคับตามระเบียบกฎหมายจัดการในขั้นต่อไป  
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๒.๓ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
ตามท่ีได้ศึกษางานวิจัยท่ีเกี่ยวกับบทบาทก านันผู้ใหญ่บ้านของนักวิชาการต่างๆ สรุป

เป็นสาระส าคัญได้ดังนี้ 
๒.๓.๑ งานวิจัยที่เก่ียวข้องบทบาท 
สุวรรณ์ มาลี ได้ศึกษาการปฏิบัติงานของก านันและผู้ใหญ่บ้านตามบทบาทหน้าท่ี ใน

เขตอ าเภอเมืองจังหวัดมหาสารคาม ผลการศึกษาพบว่า ๑) การปฏิบัติงานของก านันและผู้ใหญ่บ้าน
ตามบทบาทหน้าท่ีในเขตอ าเภอเมืองจังหวัดมหาสารคาม โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง จ าแนกเป็น
รายด้าน พบว่า การปฏิบัติงานอยู่ในระดับมาก ๑ ด้าน คือ ด้านปกครองและรักษาความสงบเรียบร้อย 
การปฏิบัติงานอยู่ในระดับปานกลาง ๒ ด้าน เรียงล าดับค่าเฉล่ียจากมากไปน้อย คือ ด้านหน้าท่ีและ
ความรับผิดชอบเกี่ยวด้วยความอาญาและด้านอ านาจหน้าท่ีอื่นๆ ๒)  ผลการปฏิบัติงานของก านันและ
ผู้ใหญ่บ้าน เมื่อเปรียบเทียบการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ีในเขตอ าเภอเมืองจังหวัดมหาสารคาม   
ท่ีมีต าแหน่ง ระดับการศึกษาและระยะเวลาในการด ารงต าแหน่งแตกต่างกัน พบว่า ก านันและ
ผู้ใหญ่บ้านท่ีมีต าแหน่ง ระดับการศึกษาและระยะเวลาในการด ารงต าแหน่งแตกต่างกัน มีการปฏิบัติงาน
ตามบทบาทหน้าท่ีไม่แตกต่างกัน๗๐ 

ประสิทธิ์ อินทโชติ ได้ศึกษาบทบาทของผู้ใหญ่บ้านในการด าเนินงานตามนโยบาย
รัฐบาลด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในจังหวัดชลบุรี ผลการศึกษาพบว่า การมีบทบาท
ของผู้ใหญ่บ้านในการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาลด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในภาพ
รวมอยู่ในระดับค่อนข้างมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าด้านการป้องกันยาเสพติด มีค่าเฉล่ียมาก
ท่ีสุดคือการ มีบทบาทในเรื่องการเข้าร่วมประชุมเพื่อรับทราบนโยบายรัฐบาลในการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดจากจังหวัด/อ าเภอ ส่วนด้านการแก้ไขปัญหายาเสพติด มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุดคือ     
การมีบทบาทในเรื่องการให้ความร่วมมือกับส่วนราชการในการแก้ไขปัญหายาเสพติด ผลการ
เปรียบเทียบบทบาทของผู้ใหญ่บ้านในการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาลด้านการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดในพื้นท่ีจังหวัดชลบุรี พบว่า ผู้ใหญ่บ้านท่ีมีระดับการศึกษาต่างกัน มีบทบาทในการ
ด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาลด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดแตกต่างกัน ส่วนผู้ใหญ่บ้าน
ท่ีมีเพศ อายุ วาระการด ารงต าแหน่ง ระยะเวลาท่ีอาศัยอยู่ในพื้นท่ีและขนาดของหมู่บ้านท่ีปกครอง
ต่างกัน มีบทบาทในการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาลด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดไม่
แตกต่างกัน ท่ีระดับนัยส าคัญทางสถิติ .๐๕๗๑ 

                                                             
๗๐สุวรรณ์ มาลี, “การปฏิบัติงานของก านันและผู้ใหญ่บ้านตามบทบาทหน้าที่ ในเขตอ าเภอเมือง

จังหวัดมหาสารคาม”, วิทยานิพนธ์รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ , (บัณฑิต
วิทยาลัย: มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, ๒๕๕๑).  

๗๑ประสิทธ์ิ อินทโชติ, “บทบาทของผู้ใหญ่บ้านในการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาลด้านการป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติดในจังหวัดชลบุรี”, วิทยานิพนธ์รัฐประศาสนศาตรมหาบัณฑิต, ภาครัฐและภาคเอกชน  
(วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ: มหาวิทยาลัยบูรพา, ๒๕๕๔) 



๔๓ 

 

บุศรินทร์ เถาวัลย์ ได้ศึกษาบทบาทของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ในการแก้ไขปัญหาความ
ขัดแย้งทางการเมืองในจังหวัดปัตตานี ผลการศึกษาพบว่า ๑) ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน เป็นบุคคลท่ี
น่าเช่ือถือและยอมรับประชาชน มีการสร้างทีมผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการหมู่บ้าน และชุดรักษา
ความปลอดภัยหมู่บ้าน เพื่อแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทางการเมือง รวมถึงการใช้กฎหมู่บ้าน       
“ฮูกมปากัต” เครือข่ายชุมชนศรัทธาหรือ “กัมปงตักวา” ในการอยู่ร่วมกัน การปฏิบัติตนตามหลัก
ศาสนาโดยใช้มัสยิดเป็นศูนย์กลางแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง รวมท้ังส่งเสริมวัฒนธรรมและประเพณี
ท้องถิ่น การท ากิจกรรมพัฒนาร่วมกันเพื่อเช่ือมความสามัคคี โดยการแสดงบทบาทตามสถานะทาง
กฎหมาย ท้ังในฐานะผู้น าชุมชนและผู้เป็นกลางทางการเมือง ๒) ปัจจัยท่ีส่งผลต่อบทบาทของก านัน 
ผู้ใหญ่บ้านในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองในจังหวัดปัตตานี พบว่า ปัจจัยท่ีส าคัญคือการ
เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับก านันผู้ใหญ่บ้าน ปลุกจิตส านึกและศักดิ์ศรีของการเป็นเจ้าหน้าท่ีของรัฐ 
และความเป็นผู้น าชุมชนท่ีดีกระตุ้นและสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติหน้าท่ี เสริมสร้างศักยภาพทาง
กายภาพให้มีความเข้มแข็ง ๓) แนวโน้มบทบาทของก านันผู้ใหญ่บ้านควรมีบทบาทก านันผู้ใหญ่บ้าน
ควรเป็นผู้ประสานงานท่ีดี ควรมีการสร้างทีมงานในรูปแบบของคณะกรรมการหมู่บ้านให้มีความมั่นคง
และมีส่วนร่วมมากขึ้น ข้อเสนอในแง่หนึ่งก็คือก านันผู้ใหญ่บ้านมาจากการแต่งต้ังจากคนท่ีถูกคัดสรรมี
ความโดดเด่น โดยมีหลักการในข้อตกลงร่วมกันตามกระบวนการทางศาสนา (ชูรอ) โดยผู้น าธรรมชาติ
และผู้อาวุโสในชุมชน เพื่อหาข้อตกลงท่ีเป็นเอกฉันท์๗๒ 

พระมหาพุฒิสรรค์ ปญฺญาวชิโร (สมบุญ) ได้ศึกษาบทบาทก านันผู้ใหญ่บ้านในการ
ส่งเสริมการด าเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในต าบลทมอ อ าเภอปราสาท จังหวัด
สุรินทร์ ผลการศึกษาพบว่า ๑) ก านันผู้ใหญ่บ้านมีบทบาทในการส่งเสริมการด าเนินชีวิตตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงท้ังในภาพรวมและรายด้ายอยู่ในระดับปานกลาง เรียงจากมากไปหาน้อย 
อันดับแรกคือ ด้านการก าหนดนโยบาย โครงการ กิจกรรม ด้านการส่งเสริมประชาชนในการด าเนิน
ชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการให้ความรู้ ด้านการสนับสนุน ส่งเสริมให้มีเครือข่าย
ชุมชน และด้านเป็นแบบอย่างท่ีดี ๒) ประชาชนท่ีมีเพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้ และอาชีพ
ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อบทบาทก านันผู้ใหญ่บ้านในการส่งเสริมการด าเนินชีวิตตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐๑ ส่วนประชาชนท่ีมีอาชีพต่างกัน 
มีความคิดเห็นต่อบทบาทก านันผู้ใหญ่บ้านในการส่งเสริมการด าเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐๕ และ ๓) ปัญหา อุปสรรค และ
ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับบทบาทก านันผู้ใหญ่บ้านในการส่งเสริมการด าเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง พบว่าประชาชนขาดการมีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบายต่างๆ ถูกก าหนดจากบนลงล่างซึ่ง
เป็นนโยบายท่ีไม่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในพื้นท่ี ประชาชนในพื้นท่ียังขาดความรู้

                                                             
๗๒บุศรินทร์ เถาวัลย์, “บทบาทของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทางการเมือง

ในจังหวัดปัตตานี”, บทความวิจัย, วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี, ๔
(๒ ), ก ร ก ฎ าค ม -ธั น วาค ม  ๒ ๕ ๕ ๖ , [อ อ น ไล น์ ], แห ล่ ง ที่ ม าhttp://www.human.ubru.ac.th/journal-
n/index.php/ hu/article/view/17, [๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๑]. 



๔๔ 

 

ความเข้าใจในการด าเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ขาดบุคลากรผู้เช่ียวชาญท่ีให้ความรู้
ประชาชนในการด าเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ขาดงบประมาณและผู้น าไม่ค่อย
ส่งเสริมการเรียนรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนและการแลกเปล่ียนเรียนภายในชุมชนและชุมชน
อื่นๆ ขาดความสามัคคีกันมีการแบ่งพรรคแบ่งพวกในชุมชน การส่งเสริมประชาชนในการด าเนินชีวิต
ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงล่าช้าไม่ ต่อเนื่องการท าเกษตรพอเพียงนั้นยังไม่มากพอ           
ด้านข้อเสนอแนะควรเปิดโอกาสให้ประชาชนในพื้นท่ีได้มีส่วนร่วมในก าหนดนโยบาย โครงการ 
กิจกรรม การส่งเสริมการด าเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หาบุคลากรท่ีประสบ
ความส าเร็จแล้วมาให้ความรู้ควรมีการก าหนดงบประมาณให้สอดคล้องกับโครงการ กิจกรรม ควรใช้
หลักพรหมวิหารธรรมมาใช้ในการพัฒนาตนเองและชุมชนควรส่งเสริมประชาชนอย่างต่อเนื่องและ
ติดตามประเมินผลงานในแต่ละโครงการ กิจกรรม๗๓ 

สุพรรณี เกสรินทร์ ได้ศึกษาบทบาทก านัน ผู้ใหญ่บ้านในการจัดการปัญหาความขัดแย้ง
ในชุมชนอ าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช มีผลการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็น
เพศชาย มีอายุระหว่าง ๔๑-๕๐ ปี จบการศึกษาในระดับมัธยมศึกษา และส่วนใหญ่มีประสบการณ์  
ในการด ารงต าแหน่ง ๕ ปีขึ้นไป การวิเคราะห์บทบาทก านัน ผู้ใหญ่บ้านในการจัดการปัญหาความ
ขัดแย้งในชุมชนอ าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยภาพรวม ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน มีบทบาทในการ
จัดการปัญหาความขัดแย้งในชุมชนอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ก านัน 
ผู้ใหญ่บ้านใช้การปรองดองในการจัดการปัญหาความขัดแย้งมากท่ีสุด อยู่ในระดับมาก รองลงมา  
ด้านความร่วมมือร่วมใจ อยู่ในระดับมาก ด้านการประนีประนอม อยู่ในระดับมาก ด้านการหลีกเล่ียง 
อยู่ในระดับมาก และด้านท่ีน้อยท่ีสุดคือ ด้านการบังคับ อยู่ในระดับมาก ตามล าดับ การเปรียบเทียบ
คุณลักษณะส่วนบุคคลกับบทบาทก านัน ผู้ใหญ่บ้านในการจัดการปัญหาความขัดแย้งในชุมชน พบว่า 
ในภาพรวมคุณลักษณะด้านอายุ การศึกษา ประสบการณ์การด ารงต าแหน่งท่ีแตกต่างกัน มีผลต่อการ
แก้ไขปัญหาความขัดแย้งแตกต่างกัน๗๔   

๒.๓.๒ งานวิจัยที่เก่ียวข้องกับความขัดแย้ง 
ปราโมทย์ รวิยะวงศ์ ได้ศึกษาปัญหาความขัดแย้งระหว่างผู้น าท้องถิ่นกับผู้น าท้องท่ี : 

ศึกษากรณีอ าเภอยางสีสุราช จังหวัดมหาสารคาม ผลการศึกษาพบว่า ๑) สาเหตุความขัดแย้งมาจาก
ด้านบุคคล ปฏิสัมพันธ์ในการท างาน และสภาพของพื้น ท่ีและองค์กร เป็นความขัดแย้งด้าน
ผลประโยชน์และเป้าหมายท่ีแตกต่างกัน ท าให้เกิดความคิดเห็นท่ีไม่ตรงกัน และผลประโยชน์ทางการ

                                                             
๗๓พระมหาพุฒิสรรค์ ปญฺญาวชิโร (สมบุญ), “ บทบาทก านันผู้ใหญ่บ้านในการส่งเสริมการด าเนิน

ชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในต าบลทมอ อ าเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาการบริหารจัดการคณะสงฆ์ , (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 
๒๕๕๘). 

๗๔สุพรรณี เกสรินทร์, “บทบาทก านัน ผู้ใหญ่บ้านในการจัดการปัญหาความขัดแย้งในชุมชนอ าเภอ
ทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช”, สารนิพนธ์รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต. สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและ
ภาคเอกชน, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยหาดใหญ่, ๒๕๕๘).   



๔๕ 

 

เมืองก็อาจเป็นตัวแปรหรือปัจจัยในความขัดแย้งท่ีเกิดขึ้นได้ ๒) รูปแบบความขัดแย้ง ส่วนมากเป็น
รูปแบบความขัดแย้งทางความคิด ท าให้การติดต่อส่ือสารขาดประสิทธิภาพ เกิดการปฏิบัติท่ีแตกต่าง
กัน ๓) วิธีการจัดการความขัดแย้งส่วนใหญ่ใช้วิธีการประนีประนอม ๔) ผลกระทบของความขัดแย้ง 
ก่อให้เกิดผลเสียมากกว่าผลดี ผลเสียได้แก่ ความเป็นมิตรระหว่างบุคคลลดลง ความเช่ือถือไว้วางใจ
ต่อกันหมดไป เกิดความแตกแยกเป็นฝักฝ่าย เกิดความบาดหมางระหว่างกัน อาจน ามาซึ่งการใช้
อารมณ์มากกว่าเหตุผลในการจัดการปัญหา สัมพันธภาพท่ีดีลดลง น าไปสู่ความตึงเครียดและ/หรือ
หาทางออกด้วยความรุนแรง ประชาชนเกิดความเบื่อหน่าย ผลดี ได้แก่ เกิดความผิดพลาดในการ
ท างานลดลง เกิดความคิดสร้างสรรค์และแสวงหาข้อเท็จจริง มีข้อมูลประกอบการตัดสินใจมากขึ้น 
ปัญหาชัดเจนมากขึ้น เกิดการเปล่ียนแปลงในทางท่ีดีขึ้น เกิดความสามัคคีในหน่วยงาน และ
ผลกระทบต่อหน่วยงาน ได้แก่ ท าให้ภาพพจน์ของหน่วยงานเสียหาย ขาดประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผลในการท างาน เกิดการต่อต้าน ประชาชนไม่ให้ความร่วมมือ เกิดหารพัฒนาท่ีล่าช้า     
ขาดขวัญและก าลังใจในการท างาน๗๕ 

สมศักด์ิ จังตระกูล ได้ศึกษาการจัดการความขัดแย้งโดยนายอ าเภอของประชาชนใน
ประเทศไทย ผลการศึกษาพบว่า ๑) บทบาทในการจัดการความขัดแย้งของนายอ าเภอของประชาชน 
ประกอบด้วย ๓ ปัจจัย คือ ปัจจัยส่วนบุคคล คือ ตัวนายอ าเภอของประชาชน ท่ีจะต้องท างานด้วย
ความทุ่มเท เพื่อสร้างความเช่ือมั่นให้เป็นท่ียอมรับของประชาชนในพื้นท่ี ประกอบด้วย พฤติกรรมการ
ท างานท่ีเหมาะสม ภาวะผู้น าและมีความสามารถในการบริหารงาน และความเช่ียวชาญในวิชาชีพ 
ปัจจัยอ านาจตามโครงสร้างทางราชการ เป็นอ านาจหน้าท่ีท่ีนายอ าเภอมี โดยเป็นอ านาจตามกฎหมาย 
และอ านาจทางการบริหาร และปัจจัยสภาพแวดล้อม ได้แก่ ระบบอุปถัมภ์ในสังคมไทย และความ
จริงใจของผู้เกี่ยวข้องในการมีส่วนร่วมในการจัดการความขัดแย้ง ๒) วิธีการจัดการความขัดแย้งโดย
นายอ าเภอของประชาชน มี ๓ วิธีการ คือ วิธีการจัดการความขัดแย้งโดยปัจจัยส่วนบุคคล โดยการ
เกล้ียกล่อม การประนีประนอม การเสริมสร้างความเข้าใจ การอดกล้ัน การเชิญคู่กรณีมาพบโดยทันที  
และการเจรจาด้วยความยุติธรรม วิธีการจัดการความขัดแย้งโดยปัจจัยอ านาจตามโครงสร้างทาง
ราชการ โดยการเลือกใช้คนให้เหมาะสมกับงานและเวลา การให้ข้อมูลย้อนกลับท่ีสร้างสรรค์ การใช้
อ านาจตามกฎหมาย การจัดการความขัดแย้งแบบวางแผนเป็นขั้นตอน การต้ังคณะกรรมการจัดการ
ความขัดแย้ง และวิธีกรจัดการความขัดแย้งโดยปัจจัยสภาพแวดล้อม โดยการขอความร่วมมือผู้มีบารมี 
และการเสริมสร้างความจริงใจในการมี ส่วนร่วมในการจัดการความขัดแย้งของทุกภาคส่วน           
๓) ข้อเสนอแนวทางการปรับปรุงวิธีการจัดการ การพัฒนาทักษะ และการพัฒนานวัตกรรมท่ี
เหมาะสมต่อการจัดการความขัดแย้งโดยนายอ าเภอของประชาชน โดยอ าเภอจะต้องมีกลไกยุติความ
ขัดแย้งระดับชุมชน มีศูนย์บริหารงานรับเรื่องราวร้องทุกข์ มีผู้เช่ียวชาญด้านกฎหมาย (นิติกร) ประจ า

                                                             
๗๕ปราโมทย์  รวิยะวงศ์, “ปัญหาความขัดแย้งระหว่างผู้น าท้องถ่ินกับผู้น าท้องที่: ศึกษากรณีอ าเภอ  

ยางสีสุราช จังหวัดมหาสารคาม”, วิทยานิพนธ์รัฐศาสตรมหาบัณฑิต แขนงวิชาการเมืองการปกครอง สาขาวิชา
รัฐศาสตร์, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๕๔). 



๔๖ 

 

อ าเภอ มีหน่วยจัดการความขัดแย้งเคล่ือนท่ีเร็ว และมีหลักสูตรเพื่อการถ่ายทอดความรู้วิธีการจัดการ
ความขัดแย้ง๗๖ 

อภิรดี  พลีน้อย  ได้ศึกษาการพัฒนาการจัดการความขัดแย้งใน ชุมชน โดยใช้
กระบวนการไกล่เกล่ียข้อพิพาทชุมชนโดยอาสาสมัครไกล่เกล่ียข้อพิพาทชุมชน ผลการศึกษาพบว่า 
ความขัดแย้งในชุมชนท่ีเกิดขึ้นในกรณีศึกษา ๕ กรณี มีสาเหตุมาจาก ด้านข้อมูล โดยมีเหตุปัจจัยด้าน
ความสัมพันธ์ ปัจจัยด้านภายนอกและอารมณ์ เข้ามากระตุ้นให้เกิด ความขัดแย้งท่ีรุนแรง โดยท่ีแต่ละ
กรณีจะมีความรุนแรงท่ีแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับกระบวนการ ในการจัดการความขัดแย้งเหล่านั้น     
มีประสิทธิภาพเพียงใด ปัจจุบันได้มีแนวคิดในการจัดการความขัดแย้ง ด้วยสันติวิธี มาใช้ในการจัดการ
ความขัดแย้งในชุมชนคือ การเจรจาไกล่เกล่ียกันเอง การเจรจาไกล่เกล่ีย คนกลาง กระบวนการมีส่วน
ร่วมของประชาชน จากการศึกษากระบวนการจัดการความขัดแย้ง ในชุมชนโดยใช้กระบวนการไกล่
เกล่ียข้อพิพาทชุมชนในระบบของศาลยุติธรรม หรือของอาสาสมัคร ไกล่เกล่ียข้อพิพาทชุมชน พบว่า 
ความขัดแย้งท่ีเกิดขึ้น ยุติลงได้ด้วยความพึงพอใจท้ังสองฝ่าย ซึ่งความส าเร็จท่ีเป็นปัจจัยส าคัญท าให้
การเจรจาไกล่เกล่ียนี้ประสบผลส าเร็จก็คือ ผู้ไกล่เกล่ียจะต้อง เป็นผู้ได้รับการยอมรับเป็นบุคคลท่ี   
น่าเคารพ มีทักษะด้านการไกล่เกล่ียอย่างเพียงพอและมีความรู้ เกี่ยวกับหัวข้อกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับ
การไกล่เกล่ียเพื่อท่ีจะสามารถรับมือกับสถานการณ์ ความขัดแย้งนั้นๆ ให้คู่พิพาทท้ังสองฝ่ายพึงพอใจ 
นอกจากนี้ยังพบว่าการมีอาสาสมัครไกล่เกล่ีย ข้อพิพาทชุมชน ท่ีได้รับการพัฒนาทักษะการจัดการ
ความขัดแย้งมาแล้วนั้นจะสามารถน ามาเป็นแนวทางในการป้องกันความขัดแย้งไม่ให้เกิดขึ้นได้อีก 
โดยการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีแก่คู่พิพาทท้ังสองฝ่าย และประชาชนในชุมชนนั้นๆ ให้เป็นอาสาสมัคร
ไกล่เกล่ียข้อพิพาทชุมชนท่ีมีคุณภาพสามารถจัดการ แก้ไขและป้องกันความขัดแย้งได๗๗ 

สุกัญญา รุ่งทองใบสุรีย์ ได้ศึกษาสภาพปัญหาความขัดแย้งในชุมชนและรูปแบบท่ีใช้ใน
การจัดการปัญหา จังหวัดปทุมธานี มีวัตถุประสงค์เพื่อ ๑) ศึกษาสภาพปัญหาความขัดแย้งในชุมชน
จังหวัดปทุมธานี ๒) ศึกษาแนวทางการจัดการความขัดแย้งในรูปแบบต่างๆ ในชุมชนจังหวัดปทุมธานี 
และ ๓) ศึกษารูปแบบท่ีใช้ในการจัดการปัญหา จังหวัดปทุมธานี ผลการศึกษาพบว่า สภาพปัญหา
ความขัดแย้งท่ีเกิดข้ึน คนในชุมชนจังหวัดปทุมธานียอมรับว่าความขัดแย้งเป็นเรื่องปกติท่ีเกิดขึ้นได้ใน
การอยู่ร่วมกันในชุมชน สามารถแก้ไขได้ถ้าแก้ไขส าเร็จจะท าให้ชุมชนพัฒนาขึ้นได้จริง ในชุมชนของ
ตนมีความขัดแย้งในระยะต่อไปได้ถ้าไม่ได้รับการจัดการท่ีดี ชุมชนในเขตเทศบาลมีจ านวนประเด็น
ความขัดแย้งท่ีปรากฏออกมาแล้วมากกว่าชุมชนนอกเขตเทศบาล ด้านความสัมพันธ์ของคนในชุมชน
มองว่ามี ลักษณะแบบคนรู้ จัก ๒) ประเภทความขัดแย้งแบ่งตามเนื้อหาสาระได้ ๔ กลุ่ม คือ         

                                                             
๗๖สมศักด์ิ จังตระกูล, “การจัดการความขัดแย้งโดยนายอ าเภอของประชาชนในประเทศไทย”, 

วิทยานิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและเอกชน , (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัย       
คริสเตียน, ๒๕๕๔). 

๗๗อภิรดี พลีน้อย, “การพัฒนาการจัดการความขัดแย้งในชุมชน โดยใช้กระบวนการไกล่เกลี่ย          
ข้อพิพาทชุมชนโดยอาสาสมัครไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชุมชน”, วารสารวไลยอลงกรณ์ปริทัศน์, ปีที่ ๒ ฉบับที่ ๒,  
(กรกฎาคม-ธันวาคม ๒๕๕๕): ๓๙-๔๘. 



๔๗ 

 

ความขัดแย้งจากการไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการบริการของรัฐ ความขัดแย้งท่ีเกิดจากค่านิยม
ต่างกันตามความเคยชินท่ีเคยปฏิบัติกันมา ความขัดแย้งท่ีเกิดจากผลประโยชน์ขัดกัน และความ
ขัดแย้งท่ีเกิดจากอุดมการณ์ท่ีแตกต่างกันท าให้เกิดการแบ่งพรรคแบ่งพวก ๓) สาเหตุของความขัดแย้ง 
ล าดับท่ี ๑ มาจากสาเหตุด้านผลประโยชน์ ล าดับท่ี ๒ มาจากสาเหตุด้านความสัมพันธ์ ล าดับท่ี ๓   
มาจากสาเหตุด้านค่านิยม และล าดับท่ี ๔ มาจากสาเหตุด้านข้อมูลและจากสาเหตุด้านโครงสร้าง/
กฎระเบียบ การศึกษาแนวทางการจัดการความขัดแย้ง พบว่า ชุมชนจังหวัดปทุมธานี มี ๓ แนวทาง
ใหญ่ ๆ เรียงล าดับดังนี้ การใช้สันติวิธี การไม่จัดการปัญหา และการใช้วิธีรุนแรง โดยการใช้สันติวิธี 
แบ่งออกได้ ๒ แนวทาง คือ การเจรจา โดยใช้วีเจรจาไกล่เกล่ียกับเจรจาไกล่เกล่ียโดยคนกลาง และ
การฟ้องร้อง ซึ่งรูปแบบการเจรจาไกล่เกล่ียโดยคนกลาง จัดเป็นรูปแบบท่ีเหมาะสมท่ีก่อให้เกิด
ความรู้สึก ชนะ-ชนะ (win – win) ได้ผลส าเร็จเสียเป็นส่วนใหญ่๗๘ 

ซูเรียนา บางปู ได้ศึกษาภาวะผู้น าและการจัดการความขัดแย้งในการพัฒนาชุมชน : 
กรณีศึกษาอ าเภอเมืองยะลาจังหวัดยะลา ผลการศึกษาพบว่า ต าบลพร่อนและต าบลท่าสาปมีการรับรู้
ประเด็นปัญหาท่ีเป็นสาเหตุของความขัดแย้งแตกต่างกันตามสภาพของพื้นท่ี โดยต าบลพร่อนมีการ
รับรู้ มีประเด็นปัญหาท่ีเป็นสาเหตุของความขัดแย้งในชุมชน ได้แก่ การท าลายทรัพย์สิน, ส่ิงแวดล้อม, 
ยาเสพติด, การท ากิจกรรมทางศาสนา, การท ากิจกรรมของกลุ่มต่างๆ และการเรียนรู้งบประมาณของ
อบต. ส่วนต าบลท่าสาปมีการรับรู้ประเด็นปัญหา ได้แก่  ครอบครัว , ยาเสพติดและการก่อ
อาชญากรรม, การจัดการขยะ, ความหวาดระแวงระหว่างคนไทยพุทธและไทยมุสลิม และการท า
กิจกรรมของกลุ่มต่างๆ ในหมู่บ้าน มีเพียง ๒ ประเด็นปัญหาท่ีมีความคล้ายคลึงกัน ได้แก่ เรื่องยาเสพติด 
และการท ากิจกรรมของกลุ่มต่างๆ ในหมู่บ้าน ส าหรับสาเหตุของความขัดแย้งและประเภทของความ
ขัดแย้ง ส่วนใหญ่เกิดจากปัจจัยระหว่างบุคคลและเป็นความขัดแย้งระหว่างบุคคลกับกลุ่ม เช่น     
เรื่องยาเสพติด การท ากิจกรรมของกลุ่มต่างๆ การจัดการขยะ เป็นต้น ส่วนแนวทางในการจัดการ
ความขัดแย้ง พบว่า มีหลากหลายแนวทาง เริ่มด้วยการจัดการความขัดแย้งโดยบทบาทคู่ขัดแย้ง เช่น     
การประนีประนอม, การแก้ปัญหาแบบร่วมมือและการแสวงจุดร่วมสงวนจุดต่าง การจัดการความ
ขัดแย้งโดยบทบาทของผู้น า พบว่า การใช้ภาวะผู้น าท่ีเหมาะสมและการใช้การมีส่วนร่วม น ามาใช้ใน
การจัดการความขัดแย้งของชุมชนมากท่ีสุด ส่วนแนวทางการจัดการความขัดแย้งของฝ่ายท่ีสาม 
พบว่า การให้คนกลางมาช่วยไกล่เกล่ียมีเพียงเรื่องเดียว คือ เรื่องส่ิงแวดล้อม๗๙ 

นิธิตา สิริพงศ์ทักษิณ ได้ศึกษาความขัดแย้งระหว่างชุมชนท้องถิ่นกับหน่วยงานรัฐ ใน
การใช้ท่ีดินสาธารณประโยชน์ทุ่งสระ จังหวัดพัทลุง ผลการศึกษาพบว่า ๑) สาเหตุของความขัดแย้งมี 
๕ ประการ ได้แก่ ด้านโครงสร้าง ด้านข้อมูลข่าวสาร ด้านความสัมพันธ์ ด้านผลประโยชน์ และ  ด้าน

                                                             
๗๘สุกัญญา รุ่งทองใบสุรีย์, “สภาพปัญหาความขัดแย้งในชุมชนและรูปแบบที่ใช้ในการจัดการปัญหา

จังหวัดปทุมธานี”, รายงานวิจัย, (ส่วนงาน/คณะ: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี, ๒๕๕๖), หน้า ๓-๔. 
๗๙ซูเรียนา บางปู, “ภาวะผู้น าและการจัดการความขัดแย้งในการพัฒนาชุมชน: กรณีศึกษาอ าเภอ

เมืองยะลา จังหวัดยะลา”, การค้นคว้าอิสระศึกษาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา 
สังคม, (คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม: สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์, ๒๕๕๗). 



๔๘ 

 

ค่านิยม ๒) กระบวนการคล่ีคลายความขัดแย้ง พบว่า วิธีท่ีถูกน ามาใช้มีหลากหลายวิธีผสมผสานกันไป 
ได้แก่ การเจรจาต่อรอง การเจรจาไกล่เกล่ียโดยบุคคลท่ีมีความเป็นกลาง นอกจากนี้ยังมีกระบวนการ
ท่ีประกอบด้วยการชุมนุมเรียกร้องของผู้เดือดร้อนหรือชาวบ้าน การยื่นข้อเรียกร้องต่อหน่วยงานของ
รัฐหรือองค์กรอิสลามตามรัฐธรรมนูญ การติดตามแก้ปัญหาของหน่วยงานภาครัฐและการเข้าสู่
กระบวนการยุติธรรม ๓) ส าหรับแนวทางท่ีเหมาะสมในการคล่ีคลายความขัดแย้งท่ีเกิดขึ้น สามารถ
แก้ไขปัญหาโดยการน าโครงการของรัฐไปปฏิบัติโดยผ่านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจของคนในชุมชน 
การใช้ข้อมูลท่ีน่าเช่ือถือในการตัดสินใจและใช้กลไกท่ีมีบุคคลซึ่งเป็นกลางหรือมีตัวแทนจากท้องถิ่น
เข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการแก้ไขปัญหา๘๐ 

ชูวงศ์ อุบาลี ได้ศึกษาการจัดการความขัดแย้งระหว่างกลุ่มผู้น าในชุมชนท้องถิ่น : 
กรณีศึกษา เขตพื้นท่ีต าบลตะเคียนทอง อ าเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี ผลการศึกษาพบว่า  

๑. ปัจจัยและเงื่อนไขท่ีก่อให้เกิดความขัดแย้งระหว่างผู้น าท้องถิ่น และผู้น าท้องท่ีพบว่า 
ปัจจัยด้านโครงสร้างการท างาน ถือเป็นปัจจัยหลักท่ีส าคัญของความขัดแย้งท่ีเกิดขึ้นในพื้นท่ี เนื่องจาก
การทา งานของผู้น าท้องถิ่นและท้องท่ีเป็นการท างานท่ีมีบทบาทหน้าท่ีท่ีแตกต่างกันแต่ต้องท างานใน
พื้นท่ีและกลุ่มประชาชนเดียวกัน ในทางปฏิบัติพบว่า การก าหนดขอบเขต บทบาทหน้าท่ีการท างาน
ยังไม่มีความชัดเจน รวมท้ังผู้น าบางกลุ่มยังไม่เข้าใจบทบาทท่ีถูกต้องท าให้มีการท างานเกินหน้าท่ีหรือ
บางครั้งก็เป็นการผลักภาระความรับผิดชอบท้ังๆ ท่ีเป็นหน้าท่ีของตน  

ส าหรับปัจจัยท่ีถือว่าเป็นปัจจัยพื้นฐานของความขัดแย้งและสามารถเกิดขึ้นได้ในทุก
พื้นท่ีคือปัจจัยด้านค่านิยมของกลุ่มผู้น าและปัจจัยด้านผลประโยชน์ เนื่องจากการมีทัศนคติความเช่ือ
บางอย่างท่ีแตกต่างกันหรือการแย่งชิงผลประโยชน์ต่างๆ มักก่อให้เกิดความขัดแย้งได้ท้ังส้ิน 

๒. แนวทางการจัดการความขัดแย้งท่ีเหมาะสมในการจัดการปัญหาความขัดแย้ง
ระหว่าง ผู้น าท้องถิ่นและผู้น าท้องท่ีสามารถแบ่งออกเป็น ๓ ระดับ คือ ๑) แนวทางท่ีสอดคล้องกับ
สภาวการณ์ปัจจุบัน ควรใช้การเจรจาพูดคุยเนื่องจาก  ชุมชนต าบลตะเคียนทองเป็นชุมชนท่ีมี
ความสัมพันธ์ทางสังคมเชิงเครือญาติสูง ดังนั้น การจัดการความขัดแย้งด้วยการเจรจาพูดคุยยัง
สามารถท าได้โดยใช้การเช่ือมโยงเครือข่ายความสัมพันธ์ทางสังคมเชิงเครือญาติเป็นตัวกลางในการ
จัดการปัญหาความขัดแย้ง ๒) แนวทางในระยะยาว ควรใช้มาตรการหรือกระบวนการทางกฎหมาย 
และการกดดันจากกลุ่ม เนื่องจากท่ีผ่านมาความขัดแย้งระหว่างผู้น้ าท้องถิ่น และผู้น าท้องท่ีของชุมชน
ต าบล ตะเคียนทองยังเป็นความขัดแย้งท่ีไม่รุนแรงและยังใช้การเจรจาพูดคุยได้อย่างไรก็ดีในระยะยาว 
แนวโน้มความรุนแรงจะเพิ่มขึ้น การจัดการความขัดแย้งระหว่างผู้น า อาจจะต้องใช้กระบวนการทาง  
กฎหมาย ขณะเดียวกันการพัฒนาระบบการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการความขัดแย้งก็เป็นส่ิงท่ี 
ต้องมีการดา เนินการควบคู่กัน โดยต้องสร้างการมีส่วนร่วมให้ชุมชนไดรับรู้ข้อมูลท่ีถูกต้องเพื่อน าไป 
ประกอบการตัดสินใจและกดดันให้เกิดข้อยุติ ๓) แนวทางเฉพาะหน้าเพื่อป้องกันไม่ให้ความขัดแย้ง
ลุกลามบานปลายคือ การ หลีกเล่ียงความขัดแย้ง เพื่อให้ความขัดแย้งยุติลงเป็นการช่ัวคราวก่อนท่ี  
                                                             

๘๐นิธิตา  สิริพงศ์ทักษิณ, “ความขัดแย้งระหว่างชุมชนท้องถ่ินกับหน่วยงานรัฐในการใช้ที่ดิน
สาธารณประโยชน์ทุ่งสระ จังหวัดพัทลุง”, รายงานวิจัย, (มหาวิทยาลัยรามค าแหง, ๒๕๕๗). 



๔๙ 

 

จะหาวิธีการจัดการอื่นมาใช้ จัดการความขัดแย้งต่อไป เนื่องจากการหลีกเล่ียงความขัดแย้งไม่สามารถ   
ท าให้ความขัดแย้งหมดไป ได้และพร้อมท่ีจะปะทุขึ้นมาได้ตลอดเวลา ดังนั้นมาตรการดังกล่าวจึงควร
เป็นมาตรการเฉพาะหน้ามากกว่าท่ีจะน ามาเป็นหลักในการจัดการความขัดแย้ง๘๑ 

ปัณณพงศ์ วงศ์ณาศรี ได้ศึกษาความขัดแย้งและการจัดการความขัดแย้ง : บริบท ใน
สังคมไทย มีวัตถุประสงค์เพื่อส ารวจแนวคิดของความขัดแย้งและการจัดการความขัดแย้ง             
ผลการศึกษาพบว่า ความขัดแย้งเป็นธรรมชาติของมนุษย์ท่ีอยู่ในระบบสังคมท่ีไม่อาจหลีกเล่ียงได้ และ
เป็นพัฒนาการขับเคล่ือนทางสังคม ซึ่งความชัดแย้งมีท้ังท่ีน าไปสู่ผลลัพธ์ที่ดีกว่าเดิม และความขัดแย้ง
มีท้ังท่ีน าไปสู่ผลลัพธ์ท่ีดีกว่าเดิม และความขัดแย้งท่ีน าไปสู่ความเลวร้ายของสังคม ส าหรับประเทศ
ไทยความขัดแย้งท่ีเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะความขัดแย้งอันเกิดจากปัญหาทางการเมืองและ
การบริหารของชนช้ันน าตามโครงสร้างหลักของประเทศ และความแตกต่างในอุดมการณ์ของพลเมือง
ไทย แนวทางของการจัดการความขัดแย้งจึงอยู่ท่ีการผสานผลประโยชน์ และจัดการความแตกต่าง
ด้วยความสันติวิธี๘๒   

กิตติศักด์ิ  ปลาทอง ได้ศึกษาการจัดการความขัดแย้งของชุมชนตลาดพาหุรัด 
กรุงเทพมหานคร  มีวัตถุประสงค์เพื่อ ๑) ศึกษาสาเหตุของความขัดแย้งของชุมชนตลาดพาหุรัด 
กรุงเทพมหานคร ๒) ศึกษาวิธีการจัดการความขัดแย้งของชุมชนตลาดพหุรัด กรุงเทพมหานคร           
๓) ศึกษาปัญหาจัดการความขัดแย้งของชุมชนตลาดพาหุรัด กรุงเทพมหานคร และ ๔) ถอดบทเรียน
เกี่ยวกับปัจจัยแห่งความส าเร็จของการจัดการความขัดแย้งของชุมชนตลาดพาหุรัด กรุงเทพมหานคร 
ผลการศึกษาพบว่า สาเหตุของความขัดแย้งของชุมชนตลาดพาหุรัด กรุงเทพมหานคร ได้แก่ 
องค์ประกอบด้านบุคคล องค์ประกอบด้านการปฏิสัมพันธ์กัน และองค์ประกอบด้านสภาพองค์การ 
วิธีการจัดการความขัดแย้งของชุมชนตลาดพาหุรัด กรุงเทพมหานคร  ได้แก่ การแบ่งหน้าท่ีความ
รับผิดชอบออกเป็นฝ่ายท่ีด าเนินการเกี่ยวกับการออกแบบตลาดฯ ท าหน้าท่ี ออกแบบอาคารเท่านั้น
และฝ่ายท่ีท าหน้าท่ีในการเจรจา ต่อรองกับผู้เช่าซื้อแผงตลาดฯ มีลักษณะเป็น  กระบวนการและ     
ใช้วิธีการจัดการความขัดแย้ง หลากหลายวิธีผสมผสานกันไป เช่น การเจรจาต่อรอง การ ไกล่เกล่ียข้อ
พิพาทและการเข้าสู่ กระบวนการยุติธรรม ปัญหาการจัดการความขัดแย้งของชุมชนตลาด  พาหุรัด 
กรุงเทพมหานคร ได้แก่ ปัญหาในการจัดการความขัดแย้งของชุมชนตลาดพาหุรัด ความไม่พร้อมของ
บุคลากรของวัดฯ การออกแบบอาคารให้เหมาะสมและถูกต้องตามกฎหมาย การติดตามหาผู้เช่าซื้อ  
แผงตลาดฯ ด้ังเดิม การท่ีผู้เช่าซื้อแผงตลาดฯ (บางราย) ไม่ยอมย้ายออก การขาดข้อมูลส าคัญท่ี
เกี่ยวข้อง กับโครงการพัฒนาตลาดฯ การถูกก่อกวนในระหว่างรื้อถอนอาคาร และระยะเวลาในการต่อ
ใบอนุญาตรื้อ ถอนอาคาร และปัญหาท่ีเกิดขึ้นจากการจัดการความขัดแย้งของชุมชนตลาดพาหุรัด 

                                                             
๘๑ชูวงศ์ อุบาลี, “ศึกษาการจัดการความขัดแย้งระหว่างกลุ่มผู้น าในชุมชนท้องถ่ิน: กรณีศึกษา      

เขตพ้ืนที่ต าบลตะเคียนทองอ าเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี”, วารสารการเมืองการปกครอง, ปีที่ ๕ ฉบับที่ ๑,  
(ด-ด ป): ๑๘๑-๑๙๕. 

๘๒ปัณณพงศ์ วงศ์ณาศรี, “ความขัดแย้งและการจัดการความขัดแย้ง: บริบทในสังคมไทย”, วารสาร
ส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ, ปีที่ ๕ ฉบับที่ ๑ (ด-ด ป): ๖๐-๘๑.  



๕๐ 

 

(ปัญหาด้าน เศรษฐกิจ ปัญหาด้านสังคมและปัญหาด้านจิตใจ) และปัจจัยแห่งความส าเร็จของการ
จัดการความ ขัดแย้งของชุมชนตลาดพาหุรัด กรุงเทพมหานครได้แก่ การประชาสัมพันธ์และ        
การส่ือสารสองทาง ความศรัทธาท่ีมีต่อพุทธศาสนาและความเล่ือมใสต่อเจ้าอาวาสฯ การมีผู้น าท่ีมี
ความจริงใจและความ บริสุทธิ์ใจในการด าเนินการจัดการความขัดแย้ง ความต้ังใจ ความจริงใจ    
ความโปร่งใส และความบริสุทธิ์ใจ ของคณะกรรมการฯ การมีการวางแผนและการท างานอย่างเป็น
ระบบของคณะกรรมการฯ รวมท้ังการใช้ ความสัมพันธ์ส่วนบุคคล และการใช้แนวคิดการไกล่เกล่ีย 
ข้อพิพาทและกระบวนการยุติธรรม๘๓ 

 
๒.๔ กรอบแนวคิดในการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยมุ่งศึกษาเรื่อง “บทบาทผู้น าฝ่ายปกครองในการจัดการปัญหาความ
ขัดแย้งในชุมชนในอ าเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี” จากการทบทวนแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัย         
ท่ีเกี่ยวข้อง ผู้วิจัยก าหนดกรอบแนวคิดการวิจัย (Conceptual Variables) ประกอบด้วย ตัวแปรต้น
(Independent Variables) และตัวแปรตาม (Dependent Variables) มีรายละเอียดดังนี้ 

ตัวแปรต้น (Independent Variables) คือ ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้สอบถาม ได้แก่      
๑) เพศ ๒) อายุ ๓) ระดับการศึกษา ๔) อาชีพ และ ๕) ระยะเวลาท่ีอาศัยอยู่ในพื้นท่ี 

ตัวแปรตาม (Dependent Variables) คือ บทบาทผู้น าฝ่ายปกครองในการจัดการ
ปัญหาความขัดแย้งในชุมชนในอ าเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี โดยผู้วิจัยสังเคราะห์จากแนวคิดเกี่ยวกับ
บทบาทผู้น าฝ่ายปกครองในการจัดการปัญหาความขัดแย้งจากแนวคิดของสมิต สัชฌุกร๘๔ และ    
เกสร เสวตรนิสากร๘๕ และ ซึ่งแบ่งออกเป็น ๕ ด้าน ได้แก่ ๑) ด้านการหลีกเล่ียง ๒) ด้านการ
ปรองดอง ๓) ด้านการประนีประนอม ๔) ด้านการร่วมมือกัน และ ๕) ด้านการบังคับ ดังแสดงใน
แผนภาพท่ี ๒.๑ 

 
  

 
 
 

                                                             
๘๓กิตติศักด์ิ ปลาทอง, “การจัดการความขัดแย้งของชุมชนตลาดพาหุรัด กรุงเทพมหานคร”, 

บทความวิชาการ, [ออนไลน์] แหล่งที่มา https://tci-thaijo.org/index.php/HUSO/article/view/ [๓๐ ตุลาคม 
๒๕๖๐]. 

๘๔สมิต สัชฌุกร, บทบาทของผู้น าทีมในการจัดการความขัดแย้ง, Teamwork ที่ขาดไม่ได้
,[ออนไลน์ ] แหล่งที่มา http://www.tpa.or.th/tpanews/upload/mag_content/22/ContentFile 253.pdf, 
[๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๐]. 

๘๕เกสร เสวตรนิสากร, ภาวะผู้น าและการท างานเป็นทีม, (พระนครศรีอยุธยา: มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา, ๒๕๔๙), หน้า ๑๔๗-๑๕๓. 

http://www.tpa.or.th/tpanews/upload/mag_content/22/ContentFile


๕๑ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

แผนภาพ ๒.๑ กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

 
 

ปัจจัยส่วนบุคคล 
๑. เพศ 
๒. อายุ 
๓. ระดับการศึกษา 
๔. อาชีพ 
๕. ระยะเวลาท่ีอาศัยอยู่ใน

พื้นท่ี 

บทบาทผู้น าฝ่ายปกครองในการจัดการ
ปัญหาความขัดแย้งในชุมชน 

ในอ าเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี 

๑. การหลีกเล่ียง 

๒. การปรองดอง 

๓. การประนีประนอม 

๔. การร่วมมือกัน 

๕. การบังคับ 
 

ตัวแปรต้น 
(Independent Variables) 

 

ตัวแปรตาม 
(Dependent Variables) 



 
บทที่ ๓ 

 
วิธีด ำเนินกำรวิจยั 

 
การวิจัยเรื่อง “บทบาทผู้น าฝ่ายปกครองในการจัดการปัญหาความขัดแย้งในชุมชน

อ าเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี” ผู้วิจัยด าเนินการวิจัยตามล าดับข้ันตอน ดังนี้ 
๓.๑ รูปแบบการวิจัย 
๓.๒ ประชากร กลุ่มตัวอย่าง และผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
๓.๓ เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
๓.๔ การเก็บรวบรวมข้อมูล 
๓.๕ การวิเคราะห์ข้อมูล 

 
๓.๑ รูปแบบกำรวิจัย 

งานวิจัยเรื่อง “บทบาทผู้น าฝ่ายปกครองในการจัดการปัญหาความขัดแย้งในชุมชน
อ าเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี”  เป็นการวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Method Research) ประกอบด้วย
การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใช้การวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) จาก
แบบสอบถาม (Questionnaire) และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยใช้วิธีการ
สัมภาษณ์เชิงลึก ( In-depth Interview)  จากผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Informants) เพื่อสนับสนุน
ข้อมูลเชิงปริมาณ 
 
๓.๒ ประชำกร กลุ่มตัวอย่ำง และผู้ให้ข้อมูลส ำคัญ 

๓.๒.๑ ประชำกร (Population) 

ประชากรท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ ประชาชนผู้สิทธิ์เลือกต้ังและอาศัยอยู่ในพื้นท่ีอ าเภอ   
บ้านบึง จังหวัดชลบุรี ท้ัง ๘ ต าบล จ านวนท้ังส้ิน ๗๘,๑๗๒ คน   

๓.๒.๒ กลุ่มตัวอย่ำง (Sample) 

กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ ประชาชนผู้สิทธิ์เลือกตั้งและอาศัยอยู่ในพื้นท่ีอ าเภอ   
บ้านบึง จังหวัดชลบุรี ซึ่งผู้วิจัยก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง (Sample Size) และวิธีการสุ่มกลุ่ม
ตัวอย่าง (Sampling) ดังนี้ 



๕๓ 
 

๑) ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง (Sample Size) กลุ่มตัวอย่างได้มาจากสูตรของ ยามาเน่ 
(Yamane) ซึ่งใช้ระดับความคลาดเคล่ือนท่ี ๐.๐๕๑ 
 
 
    สูตร 
 
    
   โดย  N =  จ านวนประชากรท้ังหมด 
     e = ความคลาดเคล่ือนท่ียอมรับได้ 
     n = จ านวนกลุ่มตัวอย่าง 
   ประชากรท้ังหมด ๗๘,๑๗๒ คน เมื่อแทนค่าในสูตรจะได้ดังนี้  

 

    n =  
78,172

1+78,172(0.05)2
  

 
 

    n = 
78,172

1+195.43
  

 
 

    n = 
78,172

196.43
  

 
 

    n = 397.96  

 
 

    n = 398  

 
 

  เพราะฉะนั้นจ านวนกลุ่มตัวอย่างท่ีเป็นประชาชนผู้สิทธิ์เลือกตั้งและอาศัยอยู่ในพื้นท่ี
อ าเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี เท่ากับ ๓๙๘ คน แต่เพื่อป้องกันความผิดพลาดในการเก็บข้อมูล ผู้วิจัย
จึงก าหนดกลุ่มตัวอย่างเท่ากับ ๓๙๘ คน รายละเอียดดังตารางท่ี ๓.๑  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             

  ๑สุรพล สุยะพรหม และสุทธิรัก ศรีจันทร์เพ็ญ,  ระเบียบวิธีวิจัยทำงกำรจัดกำร, (กรุงเทพมหานคร:      
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๓), หน้า ๑๐๖-๑๐๗. 
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N
n






๕๔ 
 

ตำรำงที่ ๓.๑  จ านวนประชากรและกลุ่มตัวอย่างท่ีเป็นประชาชนผู้สิทธิ์เลือกตั้งและอาศัยอยู่ในพื้นท่ี 

  อ าเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี  

ต ำบล จ ำนวนประชำกร (คน) จ ำนวนกลุ่มตัวอย่ำง (คน) 
มาบไผ่  ๖,๐๐๗   ๓๐ 
หนองบอนแดง ๕,๖๕๓ ๒๙ 
บ้านบึง ๑๑,๓๐๑ ๕๘ 
หนองซ้ าซาก ๕,๙๗๙ ๓๐ 
หนองอิรุณ ๑๖,๑๒๓ ๘๒ 
คลองกิ่ว ๑๕,๒๔๖ ๗๘ 
หนองไผ่แก้ว ๗,๓๑๐ ๓๗ 
หนองชาก ๑๐,๕๕๓ ๕๔ 

รวม  ๗๘,๑๗๒ ๓๙๘ 
๒) วิธีการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง (Sampling) การสุ่มกลุ่มตัวอย่างใช้หลักการสุ่มแบบหลาย

ขั้นตอน (Multi Random Sampling) ประกอบด้วยขั้นตอน ดังนี้๒ 
(๑) ท าการสุ่มแบบแบ่งช้ัน (Stratified Random Sampling) โดยการก าหนดขนาดของ

กลุ่มตัวอย่างเป็นสัดส่วน พิจารณาจากจ านวนประชากรเพื่อให้ได้ข้อมูลท่ีมีลักษณะกระจายให้สัมพันธ์
กับสัดส่วนประชากร โดยใช้จ านวนหมู่บ้านในแต่ละต าบลเป็นระดับการสุ่มกลุ่มตัวอย่างเป็นสัดส่วน
โดยใช้สูตร ดังนี้ 
 

 จ านวนตัวอย่างในแต่ละช้ัน = จ านวนตัวอย่างท้ังหมด × จ านวนประชากรในแต่ละช้ัน 

       จ านวนประชากรท้ังหมด 
 

จากสูตรจะได้ประชากรท่ีเป็นกลุ่มตัวอย่างในแต่ละช้ันของประชาชนผู้สิทธิ์เลือกต้ังและ
อาศัยอยู่ในพื้นท่ีอ าเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี รวม ๓๙๘ คน รายละเอียดดังตารางท่ี ๓.๑ 

(๒) จากนั้นท าการสุ่มแบบง่าย (Simple Random Sampling) ด้วยวิธีการจับสลากในแต่
ละต าบลจนครบตามจ านวนท่ีก าหนดไว้ 

 ๓.๒.๓ ผู้ให้ข้อมูลส ำคัญ (Key Informants)  

 ผู้วิจัยได้ท าการสัมภาษณ์เชิงลึก (In -depth Interview) ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Informants) 
เกี่ยวกับบทบาทผู้น าฝ่ายปกครองในการจัดการปัญหาความขัดแย้งในอ าเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี    
ซึ่งมีคุณสมบัติสอดคล้องกับประเด็นการวิจัย จ านวน ๑๒ คน (ภาคผนวก ข) 
 
                                                             

 ๒สุรพล สุยะพรหม และสุทธิรัก ศรีจันทร์เพ็ญ, ระเบียบวิธีวิจัยทำงกำรจัดกำร, (กรุงเทพมหานคร :      
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๓), หน้า ๑๐๘-๑๐๙. 



๕๕ 
 

๑. นายพิเนตร เลิศเขมทัต   นายอ าเภอบ้านบึง 
๒. นายอิสรานนท์ แก้วเนตร  ปลัดอ าเภอบ้านบึง 
๓. นางสาวปวีณา ธีรสถิต์ธรรม  ปลัดอ าเภอบ้านบึง 
๔. นายสุเชษฐ์ แสงไพบูลย์  ก านันต าบลมาบไผ่ 
๕. นายศราวุธ ชูสวัสด์ิ   ก านันต าบลบ้านบึง 
๖. นายจิรวัฒน์ ลออรุ่งเรืองกิจ  ก านันต าบลหนองไผ่แก้ว 
๗. นายสุทัศน์ พงเผ่าพงษ์   ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๓ ต าบลหนองซ้ าซาก 
๘. นายวันเพ็ญ ลาภขจรกิจ  ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๑ ต าบลหนองบอนแดง 
๙. นายอภิชาติ สว่างไพร   ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๕ ต าบลบ้านบึง 
๑๐. นางบุศรินทร์ จรุงพัฒนานนท์  ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๕ ต าบลมาบไผ่ 
๑๑. นางนิจจารีย์ เนื่องจ านง  ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๓ ต าบลหนองชาก 
๑๒. ด.ต. วีรยุทธ แก้วพรม   ต ารวจต าบลบ้านบึง  

 

๓.๓ เครื่องมือท่ีใช้ในกำรวิจัย 

เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) และแบบสัมภาษณ์  
ท่ีผู้วิจัยสร้างขึ้น มีรายละเอียดการสร้างและตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย ดังนี้ 

๓.๓.๑ แบบสอบถำม(Questionnaire) 
ผู้วิจัยด าเนินการสร้างแบบสอบถามดังนี้ 
๑. ศึกษาวิธีการสร้างแบบสอบถามท่ีใช้ในการเก็บข้อมูลจากเอกสาร ต าราและงานวิจัย

ท่ีเกี่ยวข้องเพื่อเป็นแนวทางในการก าหนดกรอบความคิดในการสร้างแบบสอบถาม  
๒. ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและเอกสารการวิจัยต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง โดยพิจารณา             ถึง

รายละเอียดต่างๆ เพื่อให้ครอบคลุมวัตถุประสงค์ของการวิจัยท่ีก าหนดไว้  
๓. ขอค าแนะน าจากอาจารย์ท่ีปรึกษาเพื่อใช้เป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม  
๔. สร้างแบบสอบถามให้ครอบคลุมวัตถุประสงค์ของการวิจัยเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการ

เก็บรวบรวมข้อมูล  
๕. น าเสนอร่างแบบสอบถามอาจารย์ท่ีปรึกษาสารนิพนธ์และผู้เช่ียวชาญ เพื่อตรวจสอบ

และปรับปรุงแก้ไข  
๖. น าแบบสอบถามไปทดลองใช้ (Try out) กับประชากรท่ีมีลักษณะใกล้เคียงกลุ่ม

ตัวอย่าง เพื่อหาความเช่ือมั่น (Reliability) แล้วน าเสนออาจารย์ท่ีปรึกษา  
๗. จัดพิมพ์แบบสอบถามฉบับจริง และน าไปแจกกับกลุ่มตัวอย่างในการวิจัย  
๘. รวบรวมแบบสอบถาม แล้วน ามาวิเคราะห์  
 
 
 
 



๕๖ 
 

๑) ลักษณะของเคร่ืองมือ  
เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) ท่ีผู้วิจัยพัฒนาขึ้น

ตามกรอบของ “บทบาทผู้น าฝ่ายปกครองในการจัดการปัญหาความขัดแย้งในอ าเภอบ้านบึง จังหวัด
ชลบุรี” โดยแบ่งออกเป็น ๓ ตอน ดังนี้ 

ตอนที่ ๑ ค าถามเกี่ยวกับข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ 
อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และระยะเวลาท่ีอาศัยอยู่ในพื้นท่ี เป็นแบบสอบถามประเภทตรวจสอบ
รายการ (Check List) จ านวน ๖ ข้อ 

ตอนที่ ๒ เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับ “บทบาทผู้น าฝ่ายปกครองในการจัดการปัญหา
ความขัดแย้งในอ าเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี” ซึ่งแบ่งออกเป็น ๕ ด้าน คือ ๑) ด้านการหลีกเล่ียง      
๒) ด้านการปรองดอง ๓) ด้านการประนีประนอม ๔) ด้านการร่วมมือ ๕) ด้านการบังคับ  

โดยแบบสอบถามเกี่ยวกับ “บทบาทผู้น าฝ่ายปกครองในการจัดการปัญหาความขัดแย้ง
ในอ าเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี” ซึ่งมีลักษณะเป็นมาตราส่วนประเมินค่า (Rating Scale) มี ๕ ระดับ 
โดยมีเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 
   ๕  หมายถึง มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากท่ีสุด   
   ๔  หมายถึง มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก 
   ๓  หมายถึง มีความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง 
   ๒  หมายถึง มีความคิดเห็นอยู่ในระดับน้อย 
   ๑  หมายถึง มีความคิดเห็นอยูใ่นระดับน้อยท่ีสุด 

ตอนที่ ๓ ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะแนวทางการเสริมสร้าง เกี่ยวกับบทบาท
ผู้น าฝ่ายปกครองในการจัดการปัญหาความขัดแย้งในอ าเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี เป็นแบบสอบถาม
แบบปลายเปิด (Open Ended Question) 

๒) กำรตรวจสอบและหำคุณภำพของแบบสอบถำม  
ผู้วิ จัยได้น าเสนอแบบสอบถามเพื่อหาคุณภาพแบบสอบถามโดยความเท่ียงตรง

(Validity) และความเช่ือมั่น (Reliability) ดังนี้  
๑. ขอค าแนะน าจากอาจารย์ท่ีปรึกษาสารนิพนธ์และผู้เช่ียวชาญเพื่อตรวจสอบเครื่องมือ

ท่ีสร้างไว้  
๒. หาความเท่ียงตรง (Validity) โดยการน าแบบสอบถามท่ีสร้างเสร็จ เสนอประธาน

และกรรมการท่ีปรึกษาสารนิพนธ์ เพื่อขอความเห็นชอบและน าเสนอต่อผู้เช่ียวชาญแล้วน ามาปรับปรุง
แก้ไขให้เหมาะสมจ านวน ๕ ท่าน ประกอบไปด้วย  

๑) ผศ.ดร.รัฐพล เย็นใจมา อาจารย์ประจ าภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๒) ผศ.ดร .อนุวัต กระสังข์ อาจารย์ประจ าภาควิชารัฐศาสตร์  คณะสังคมศาสตร์  
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๓ ) ดร .ประเสริฐ ธิลาว  อาจารย์ประจ าภาควิชารัฐศาสตร์  คณะสังคมศาสตร์  
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  



๕๗ 
 

๔ ) ดร .กาจญนา ด าจุ ติ  อาจารย์ประจ าภาควิชารัฐศาสตร์  คณะสังคมศาสตร์  
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  

๕) ดร .สุริยา รักษาเมือง  อาจารย์ประจ าภาควิชารัฐศาสตร์  คณะสังคมศาสตร์  
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  

แล้วน ามาหาค่าดัชนีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแต่ละข้อ  (Index of Item - 
Objective Congruence : IOC)๓ ได้ค่าความเช่ือมั่น  อยู่ระหว่าง ๐.๖ – ๑.๐ แสดงให้เห็นว่า 
แบบสอบถามทุกข้อมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์การวิจัย 

๓. หาค่าความเช่ือมั่น (Reliability) ผู้วิจัยน าแบบสอบถามท่ีได้ปรับปรุงแก้ไขแล้วไป
ทดลองใช้เครื่องมือ (Try Out) จากกลุ่มตัวอย่างท่ีมีการปฏิบัติงานคล้ายคลึงกันคือ พนักงานองค์การ
บริหารส่วนต าบลสระขวัญ อ าเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว จ านวน ๓๐ ชุด เพื่อหาค่าความเช่ือมั่นด้วย
วิธีการหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่า (Alpha α – coefficient) ตามวิธีการของครอนบาค (Cronbach)๔ 
ได้ค่าความเช่ือมั่นท้ังฉบับ เท่ากับ ๐.๘๘๘ แสดงให้เห็นว่าแบบสอบถามมีความเช่ือมั่นอยู่ในระดับสูง
สามารถน าไปแจกกับกลุ่มตัวอย่างจริงได้ 

๔. น าแบบสอบถามท่ีได้รับการปรับปรุงแก้ไขแล้วน ามาเสนอต่ออาจารย์ท่ีปรึกษาสาร
นิพนธ์เพื่อขอความเห็นชอบและจัดพิมพ์แบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ในการน าไปใช้แจกกลุ่มตัวอย่างใน
การวิจัยต่อไป 

๓.๓.๒ แบบสัมภำษณ์ 
๑) การสร้างและตรวจสอบคุณภาพของแบบสัมภาษณ์ 
(๑) ศึกษาวิธีสร้างแบบสัมภาษณ์ท่ีใช้ในการเก็บข้อมูลจากเอกสาร ต ารา และงานวิจัยท่ี

เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นแนวทางในการก าหนดกรอบความคิดในการสร้างแบบสัมภาษณ์ 
(๒) ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและเอกสารงานวิจัยต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับบทบาทผู้น าฝ่าย

ปกครองในการจัดการปัญหาความขัดแย้งในอ าเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี โดยพิจารณาถึงรายละเอียด
ต่างๆ เพื่อให้ครอบคลุมวัตถุประสงค์ของการวิจัยท่ีก าหนดไว้ 

(๓) ขอค าแนะน าจากกรรมการควบคุมสารนิพนธ์เพื่อใช้เป็นแนวทางในการสร้างแบบ
สัมภาษณ์ 

(๔) สร้างแบบสัมภาษณ์ให้ครอบคลุมวัตถุประสงค์ของการวิจัย เพื่อใช้เป็นเครื่องมือใน
การเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key informant)  

(๕) น าแบบสัมภาษณ์ให้กรรมการควบคุมสารนิพนธ์ตรวจสอบเนื้อหาและโครงสร้างของ
ค าถาม ตลอดจนภาษาท่ีใช้ เพื่อขอความเห็นชอบ 

                                                             
๓ สมนึก ภัททิยธนี, กำรวัดผลกำรศึกษำ , พิมพ์ครั้งที่ ๕, (กาฬสินธ์ุ: ประสานการพิมพ์, ๒๕๔๙), 

หน้า ๒๒๐.   
๔ สิน พันธ์ุพินิจ, เทคนิคกำรวิจัยทำงสังคม, (กรุงเทพมหานคร: บริษัทจูนพลับลิซซิ่ง จ ากัด,๒๕๔๗), 

หน้า ๑๙๑.   
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(๖) น าแบบสัมภาษณ์ท่ีกรรมการควบคุมสารนิพนธ์ตรวจสอบและให้ความเห็นชอบแล้ว 
มาปรับแก้ไขเพื่อจัดท าฉบับสมบูรณ์เพื่อน าไปใช้ในการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key informant) 
ต่อไป 

๒) ลักษณะของแบบสัมภาษณ์ 
แบบสัมภาษณ์ท่ีสร้างขึ้นเป็นแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (Structure Intertie)      

มีสาระส าคัญของการสัมภาษณ์ แบ่งออกเป็น ๒ ตอน ดังนี้    
ตอนท่ี ๑ ข้อมูลท่ัวไปเกี่ยวกับผู้ให้สัมภาษณ์ 
ตอนท่ี ๒ ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการแสดงบทบาทผู้น าฝ่ายปกครองใน

การจัดการปัญหาความขัดแย้งในอ าเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี มีรายละเอียด ดังนี้ 
(๑) ปัญหา อุปสรรคในการแสดงบทบาทผู้น าฝ่ายปกครองในการจัดการปัญหาความ

ขัดแย้งในอ าเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรีได้แก่ ๑) ด้านการหลีกเล่ียง ๒) ด้านการปรองดอง ๓) ด้านการ
ประนีประนอม ๔) ด้านการร่วมมือกัน และ ๕) ด้านการบังคับ 

(๒) ข้อเสนอแนะในการพัฒนาบทบาทผู้น าฝ่ายปกครองในการจัดการปัญหาความ
ขัดแย้งในอ าเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรีได้แก่ ๑) ด้านการหลีกเล่ียง ๒) ด้านการปรองดอง ๓) ด้านการ
ประนีประนอม ๔) ด้านการร่วมมือกัน และ ๕) ด้านการบังคับ 
 
๓.๔ กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 

ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บข้อมูลมีขั้นตอน ดังนี้ 
๓.๔.๑ กำรเก็บรวบรวมข้อมูลจำกแบบสอบถำม 
๑) ขอหนังสือจากผู้อ านวยการหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสน

ศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ถึงนายอ าเภอบ้านบึง จังหวัด
ชลบุรี เพื่อขอความอนุเคราะห์ในการอ านวยความสะดวกในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากประชาชนผู้
สิทธิ์เลือกตั้งและอาศัยอยู่ในพื้นท่ีอ าเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี  

๒) น าแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ไปเก็บข้อมูลกับประชาชนผู้สิทธิ์เลือกต้ังและอาศัยอยู่
ในพื้นท่ีอ าเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี  ท่ีเป็นกลุ่มตัวอย่าง จ านวน ๓๙๘ ชุด โดยแต่งต้ังก านัน 
ผู้ใหญ่บ้านเป็นผู้ช่วยผู้วิจัยในการเก็บรวบรวมแบบสอบถาม เมื่อได้รับแบบสอบถามกลับมาแล้ว น ามา
ตรวจสอบความถูกต้อง ได้ข้อมูลท่ีสมบูรณ์ท้ังหมดจ านวน ๓๙๘ชุด คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของจ านวน
แบบสอบถามท้ังหมด 

๓) น าข้อมูลดิบท่ีไ ด้ไปวิ เคราะห์และประมวลผลโดยใช้โปรแกรมการวิ จัยทาง
สังคมศาสตร์ต่อไป 

๓.๔.๒ กำรเก็บรวบรวมข้อมูลจำกแบบสัมภำษณ์ 
๑) ขอหนังสือจากผู้อ านวยการหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสน

ศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ถึงผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key 
informant)  เพื่อขอความอนุเคราะห์ในการให้สัมภาษณ์ 



๕๙ 
 

๒) ท าการนัดวัน เวลา และสถานท่ีกับผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key informant) เพื่อสัมภาษณ์
ตามท่ีก าหนดไว้ 

๓) ด าเนินการสัมภาษณ์ตามวัน เวลา และสถานท่ีท่ีก าหนดไว้ จนครบทุกประเด็น โดย
ขออนุญาตใช้วิธีการจดบันทึกและการบันทึกเสียงประกอบการสัมภาษณ์ 

๔) น าข้อมูลดิบท่ีได้มารวบรวมเพื่อวิเคราะห์โดยวิธีการท่ีเหมาะสมและน าเสนอต่อไป 
 

๓.๕ กำรวิเครำะห์ข้อมูล 
๓.๕.๑ กำรวิเครำะห์ข้อมูลจำกแบบสอบถำม 

ผู้วิจัยท าการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามโดยใช้โปรแกรมการวิจัยทางสังคมศาสตร์
และเลือกใช้ค่าสถิติท่ีเหมาะสมกับข้อมูลสามารถตอบวัตถุประสงค์ของการวิจัยได้ ดังนี้ 

๑) สถิติพรรณนำ (Descriptive Statistics) ส าหรับอธิบายปัจจัยส่วนบุคคลของกลุ่ม
ตัวอย่างและพรรณนาบทบาทผู้น าฝ่ายปกครองในการจัดการปัญหาความขัดแย้งในอ าเภอบ้านบึง 
จังหวัดชลบุรี สถิติท่ีใช้ คือ ค่าความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) และ
ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  
   

ก าหนดเกณฑ์ท่ีใช้ในการแปลความหมายโดยใช้เกณฑ์ของเบสท์ (Best) ดังนี้ 
   ค่าเฉล่ีย ๑.๐๐ – ๑.๔๙ หมายถึง มีบทบาทน้อยท่ีสุด 
   ค่าเฉล่ีย ๑.๕๐ – ๒.๔๙ หมายถึง มีบทบาทน้อย 
   ค่าเฉล่ีย  ๒.๕๐ – ๓.๔๙ หมายถึง มีบทบาทปานกลาง 
   ค่าเฉล่ีย ๓.๕๐ - ๔.๔๙ หมายถึง มีบทบาทมาก 
   ค่าเฉล่ีย  ๔.๕๐ – ๕.๐๐  หมายถึง มีบทบาทมากท่ีสุด๕ 

๒)  สถิ ติอนุมำน  ( Inferential Statistics) ใ ช้ส าหรับทดสอบสมมติฐาน เพื่ อ
เปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับบทบาทผู้น าฝ่ายปกครองในการจัดการปัญหาความ
ขัดแย้งในอ าเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล สถิติท่ีใช้คือ การทดสอบค่าที 
(t-test) ในกรณีตัวแปรต้นสองกลุ่ม และการทดสอบค่าเอฟ (F-Test) ด้วยวิธีการวิเคราะห์ความ
แปรปรวนทางเดียว (One Way ANOVA) ในกรณีตัวแปรต้นต้ังแต่สามกลุ่มขึ้นไป เมื่อพบว่ามีความ
แตกต่างจะท าการเปรียบเทียบรายคู่ด้วยวิธีผลต่างเป็นส าคัญน้อยท่ีสุด ( Least Significant 
Difference: LSD.) 

๓) กำรวิเครำะห์ข้อมูลจำกค ำถำมปลำยเปิด (Open ended Question) ท่ีแสดง
ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาบทบาทผู้น าฝ่ายปกครองในการจัดการปัญหา
ความขัดแย้งในอ าเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี วิเคราะห์โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์เนื้อหา (Content 

                                                             

 ๕ Best, John W, Research in Education, (New Jersey: Pretice-Hall, Inc., 1981),  
pp.179 -182. 



๖๐ 
 

Analysis Technique) ประกอบบริบท (Context) น าเสนอเป็นความเรียงประกอบตาราง โดยการ
แจกแจงความถ่ีของผู้ตอบค าถามปลายเปิด    

๓.๕.๒ กำรวิเครำะห์ข้อมูลจำกแบบสัมภำษณ์ 

ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสัมภาษณ์โดยวิธีการดังนี้ 
๑) น าข้อมูลท่ีได้จากการสัมภาษณ์มาถอดเสียงและบันทึกเป็นข้อความ 
๒) น าข้อความจากการสัมภาษณ์และการจดบันทึกมาจ าแนกเป็นประเด็นและเรียบเรียง

เฉพาะประเด็นท่ีเกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์การวิจัย 
๓) วิเคราะห์ค าให้สัมภาษณ์ของผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key informant) ตามวัตถุประสงค์

การวิจัย โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis Technique) ประกอบบริบท 
(Context) 

๔) สังเคราะห์ข้อมูลตามวัตถุประสงค์การวิจัยและน าเสนอในรูปของความเรียง 



 
 

๑๒๕
 

 

 

บทที่ ๔ 
 

ผลการวิจัย 
 

การศึกษาวิจัยเรื่อง “บทบาทผู้น าฝ่ายปกครองในการจัดการปัญหาความขัดแย้งใน
ชุมชนอ าเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี”ผู้วิจัยน าแบบสอบถามท่ีรวบรวมได้จากกลุ่มตัวอย่าง จ านวน ๓๙๘ 
ชุด มาวิเคราะห์โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปการวิเคราะห์ข้อมูลทางสังคมศาสตร์ ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
น าเสนอดังต่อไปนี้ 

๔.๑ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
๔.๒ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลบทบาทผู้น าฝ่ายปกครองในการจัดการปัญหาความขัดแย้ง

ในอ าเภอบ้านบึง ชลบุรี 
๔.๓ ผลการทดสอบสมมติฐาน 
๔.๔ ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นเกี่ยวกับ ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะบทบาท

ผู้น าฝ่ายปกครองในการจัดการปัญหาความขัดแย้งในอ าเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี 
๔.๕ ผลการวิเคราะห์แบบสัมภาษณ์ของผู้ให้ข้อมูลหลักเกี่ยวกับบทบาทผู้น าฝ่าย

ปกครองในการจัดการปัญหาความขัดแย้งในอ าเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี 
๔.๖ สรุปองค์ความรู้ท่ีได้จากการวิจัย 
 

๔.๑ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลท่ัวไปเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคล ของผู้ตอบแบบสอบถามจ านวน 

๓๙๘ คน จ าแนกตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และระยะเวลาท่ีอาศัยในพื้นท่ี แสดงด้วย
ความถ่ีและร้อยละ มีรายละเอียดดังแสดงในตารางท่ี ๔.๑ ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๒ 
    
ตารางที่ ๔.๑ แสดงจ านวน และค่าร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 (n=๓๙๘) 
ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน ร้อยละ 

เพศ     
 ชาย  ๒๑๓ ๕๓.๕๐ 
 หญิง  ๑๘๕ ๔๖.๕๐ 
 รวม  ๓๙๘ ๑๐๐.๐๐ 
อายุ     
 ๑๘ – ๒๙ ปี  ๘๕ ๒๑.๔๐ 
 ๓๐ – ๔๙ ปี  ๒๓๑ ๕๘.๐๐ 
 ๕๐ ปีข้ึนไป  ๘๒ ๒๐.๖๐ 
 รวม  ๓๙๘ ๑๐๐.๐๐ 
ระดับการศึกษา    
 ประถมศึกษา ๓๕ ๘.๘๐ 
 มัธยมศึกษา/ปวช./ปวส. ๒๔๔ ๖๑.๓๐ 
 ปริญญาตร ี ๑๐๕ ๒๖.๔๐ 
 สูงกว่าปริญญาตรี  ๑๔ ๓.๕๐ 
 รวม  ๓๙๘ ๑๐๐.๐๐ 
อาชีพ     
 รับจ้าง ๑๘๕ ๔๖.๕๐ 
 สมาชิกกลุ่มต่างๆ ในชุมชน ๔๐ ๑๐.๑๐ 
 ค้าขาย เกษตรกรรม พนักงานท่ัวไป ๑๑๘ ๒๙.๖๐ 
 ข้าราชการประจ า/ข้าราชการการเมือง ๕๕ ๑๓.๘๐ 
 รวม  ๓๙๘ ๑๐๐.๐๐ 
ระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในพื้นที ่    
 ๑ – ๕ ปี ๕๓ ๑๓.๓๐ 
 ๖ – ๑๐ ปี ๑๒๓ ๓๐.๙๐ 
 ๑๑ – ๑๕ ปี  ๘๓ ๒๐.๙๐ 
 มากกว่า ๑๕ ปี ๑๓๙ ๓๔.๙๐ 
 รวม  ๓๙๘ ๑๐๐.๐๐ 

 

จากตารางที่ ๔.๑ พบว่า ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามเรื่อง “บทบาทผู้น า
ฝ่ายปกครองในการจัดการปัญหาความขัดแย้งในอ าเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี” จ าแนกได้ดังนี้ 

 



๖๓ 
    

เพศ จากการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชายมีจ านวน ๒๑๓ คน 
คิดเป็นร้อยละ ๕๓.๕๐ ส่วนเพศหญิงมีจ านวน ๑๘๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๔๖.๕๐ 

อายุ  จากการ ศึ กษาพ บว่ า  ผู้ ตอบแ บบสอบ ถาม ส่ ว น ใหญ่ มี อ ายุ ร ะหว่ า ง  
๓๐ - ๔๙ ปี มีจ านวน ๒๓๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๕๘.๐๐ มีอายุระหว่าง ๑๘ - ๒๙ ปี มีจ านวน ๘๕ คน 
คิดเป็นร้อยละ ๒๑.๔๐ มีอายุระหว่าง ๕๐ปีขึ้นไป มีจ านวน ๘๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๐.๖๐ ตามล าดับ 

ระดับการศึกษา จากการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษา/ปวช./ปวส. จ านวน ๒๔๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๖๑.๓๐ มีการศึกษาระดับปริญญาตรี 
จ านวน ๑๐๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๖.๔๐ มีการศึกษาระดับประถมศึกษา จ านวน ๓๕ คน คิดเป็นร้อย
ละ ๘.๘๐ มีการศึกษาระดับสูงกว่าปริญญาตรี จ านวน ๑๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๓.๕๐ตามล าดับ 

อาชีพ จากการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอาชีพรับจ้าง จ านวน ๑๘๕ 
คน คิดเป็นร้อยละ ๔๖.๕๐ มอีาชีพค้าขาย เกษตรกรรม พนักงานท่ัวไป จ านวน ๑๑๘ คน มีอาชีพเป็น
ข้าราชการประจ า/ข้าราชการการเมือง มีจ านวน ๕๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๓.๘๐ เป็นสมาชิกกลุ่ม
ต่างๆ ในชุมชน จ านวน ๔๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐.๑๐ ตามล าดับ 

ระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ จากการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มี
ระยะเวลาท่ีอาศัยอยู่ ในพื้น ท่ีมากกว่า ๑๕ ปี มีจ านวน ๑๓๙ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๔.๙๐  
มีระยะเวลาท่ีอาศัยอยู่ในพื้นท่ีระหว่าง ๖-๑๐ ปี มีจ านวน ๑๒๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๐.๙ มีระยะเวลา
ท่ีอาศัยอยู่ในพื้นท่ีระหว่าง ๑๑-๑๕ ปี มีจ านวน ๘๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๐.๙๐ มีระยะเวลาท่ีอาศัย
อยู่ในพื้นท่ีระหว่าง ๑-๕ ปี มีจ านวน ๕๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๓.๓๐ ตามล าดับ 

๔.๒ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลระดับบทบาทผู้น าฝ่ายปกครองในการจัดการปัญหาความ
ขัดแย้งในอ าเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลระดับบทบาทผู้น าฝ่ายปกครองในการจัดการปัญหาความขัดแย้ง
ในอ าเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี  ๑. ด้านการหลีกเหล่ียง ๒. ด้านการปรองดอง ๓. ด้านการ
ประนีประนอม ๔. ด้านการร่วมมือ ๕. ด้านการบังคับ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๔ 
    
ตารางที่ ๔.๒ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน และบทบาทผู้น าฝ่ายปกครองในการจัดการปัญหาความ 
                 ขัดแย้งในอ าเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี โดยภาพรวม 

(n=๓๙๘) 
บทบาทผู้น าฝ่ายปกครองในการจัดการปัญหา
ความขัดแย้งในอ าเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี
โดยภาพรวม 

ระดับความคิดเห็น 
x̅ S.D. แปลผล 

    
   ๑. ด้านการหลีกเล่ียง ๔.๑๑ ๐.๔๗๘ มาก 
   ๒. ด้านการปรองดอง ๔.๑๐ ๐.๔๗๙ มาก 
   ๓. ด้านการประนีประนอม ๔.๐๗ ๐.๔๖๗ มาก 
   ๔. ด้านการร่วมมือ ๔.๑๐ ๐.๔๗๒ มาก 
   ๕. ด้านการบังคับ ๔.๐๔ ๐.๕๒๙ มาก 

ภาพรวม ๔.๐๘ ๐.๔๑๔ มาก 
 
จากตารางที่ ๔.๒ พบว่าประชาชนมีความคิดเห็นต่อบทบาทผู้น าฝ่ายปกครองในการ

จัดการปัญหาความขัดแย้งในอ าเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( x̅ = ๔.๐๘, 
S.D. = ๐.๔๑๔) 

เมื่อจ าแนกเป็นรายด้านพบว่า ประชาชนมีความคิดเห็นต่อบทบาทผู้น าฝ่ายปกครองใน
การจัดการปัญหาความขัดแย้งในอ าเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี ๑. ด้านการหลีกเล่ียง ( x̅ = ๔.๑๑, 
S.D. = ๐.๔๗๘) ๒. ด้านการปรองดอง ( x̅ = ๔.๑๐, S.D. = ๐.๔๗๙) ๓. ด้านการร่วมมือ ( x̅ = 
๔.๑๐, S.D. = ๐.๔๗๒) ๔. ด้านการประนีประนอม ( x̅ = ๔.๐๗, S.D. = ๐.๔๖๗) ๕. ด้านการบังคับ 
( x̅ = ๔.๐๔, S.D. = ๐.๕๒๙) ทุกด้านอยู่ในระดับมาก ตามล าดับ  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



๖๕ 
    
ตารางที่ ๔.๓ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน และบทบาทผู้น าฝ่ายปกครองในการจัดการปัญหาความ
        ขัดแย้งในอ าเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี ด้านการหลีกเลี่ยง 

(n=๓๙๘) 
บทบาทผู้น าฝ่ายปกครองในการจัดการปัญหา
ความขัดแย้ง ด้านการหลีกเลี่ยง 

ระดับความคิดเห็น 
x̅ S.D. แปลผล 

๑. ก านันผู้ใหญ่บ้านมักตัดสินปัญหาของคู่กรณี
โดยหลีกเล่ียงความเป็นเครือญาติ 

 
๔.๓๒ 

 
๐.๗๖๓ 

 
มาก 

๒. เมื่อเกิดปัญหาความขัดแย้งขึ้นในหมู่บ้าน 
ก านันผู้ใหญ่บ้านได้แสดงบทบาทแก้ไขปัญหาทุก
ครั้ง เพื่อเป็นการหลีกเล่ียงความรุนแรงของ
ปัญหาท่ีน าไปสู่ความแตกแยก 

 
 
 

๔.๐๔ 

 
 
 

๐.๗๐๕ 

 
 
 

มาก 
๓. ก านันผู้ใหญ่บ้านได้หลีกเล่ียงการเผชิญหน้า 
โดยห้ามทะเลาะโต้เถียงกันจนกว่าจะมีคนกลาง
เพื่อตัดสินยุติความกัน 

 
 

๔.๐๙ 

 
 

๐.๗๙๙ 

 
 

มาก 
๔. ก านันผู้ใหญ่บ้านหลีกเล่ียงการได้รับ
ผลตอบแทนจากการแก้ไขปัญหาจบลง 

 
๔.๐๘ 

 
๐.๗๘๖ 

 
มาก 

๕. ก านันผู้ใหญ่บ้านมักจะระงับเหตุอารมณ์ เพื่อ
หลีกเล่ียงปัญหายืดเย้ือหรือเสียเวลา ระหว่างการ
สนทนาปัญหา 

 
 

๔.๑๐ 

 
 

๐.๘๓๑ 

 
 

มาก 
๖. ก านันผู้ใหญ่บ้านจัดตัวแทนท่ีคู่กรณีเคารพ 
นับถือ เป็นตัวแทนในการแก้ไขปัญหาความ
ขัดแย้ง 

 
 

๔.๐๔ 

 
 

๐.๗๔๑ 

 
 

มาก 
ภาพรวม ๔.๑๑ ๐.๔๗๘ มาก 

 
จากตารางที่ ๔.๓ พบว่า ประชาชนมีความคิดเห็นต่อบทบาทผู้น าฝ่ายปกครองในการ

จัดการปัญหาความขัดแย้งในอ าเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี ด้านการหลีกเล่ียง โดยภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก(x̅ = ๔.๑๑, S.D. = ๐.๔๗๘) 

เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าบทบาทผู้น าฝ่ายปกครองในการจัดการปัญหาความ
ขัดแย้งในอ าเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี ด้านการหลีกเล่ียง อยู่ในระดับมากทุกข้อ 
 

 

 

 
 



๖๖ 
    
ตารางที่ ๔.๔ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน และบทบาทผู้น าฝ่ายปกครองในการจัดการปัญหาความ
        ขัดแย้งในอ าเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี ด้านการปรองดอง 

(n=๓๙๘) 
บทบาทผู้น าฝ่ายปกครองในการจัดการปัญหา
ความขัดแย้ง ด้านการปรองดอง 

ระดับความคิดเห็น 
x̅ S.D. แปลผล 

๑. เมื่อเกิดปัญหาความขัดแย้งในหมู่บ้าน ก านัน
ผู้ใหญ่บ้านได้ใช้เวลาเข้าไปพูดคุยกับคู่กรณีแต่ละ
ฝ่ายท่ีบ้านเพื่อลดความขัดแย้งก่อนจะมีข้อพิพาท 

 
 

๔.๑๔ 

 
 

๐.๗๘๕ 

 
 

มาก 
๒. เมื่อเกิดความขัดแย้งก านันผู้ใหญ่บ้านเสนอให้
มีการเจรจาเพื่อให้เกิดความพอใจกับทุกฝ่าย 

 
๔.๒๒ 

 
๐.๗๙๒ 

 
มาก 

๓. ก านันผู้ใหญ่บ้านใช้ความสัมพันธ์ส่วนตัวท าให้
คู่กรณียอมรับข้อตกลงในการแก้ไขปัญหาความ
ขัดแย้งร่วมกัน 

 
 

๓.๙๘ 

 
 

๐.๗๘๐ 

 
 

มาก 
๔. ก านันผู้ใหญ่บ้านใช้ความศรัทธาและความ
เช่ือถือจากลูกบ้านในการยุติปัญหาของคู่กรณี
ด้วยการยุติปัญหาของคู่กรณีด้วยสันติวิธี 

 
 

๔.๐๙ 

 
 

๐.๗๘๖ 

 
 

มาก 
๕. ก านันผู้ใหญ่บ้านได้ช้ีแจงให้คู่กรณีเข้าใจถึง
ผลกระทบและโทษท่ีจะได้รับตามกฎหมาย  
เมื่อคู่กรณีไม่ยอมรับข้อตกลงด้วยสันติวิธี 

 
 

๔.๐๙ 

 
 

๐.๗๕๘ 

 
 

มาก 
๖. ก านันผู้ใหญ่บ้านใช้อ านาจหน้าท่ีด้วยวิธีการ
รอมชอมในปัญหาก่อนใช้มาตรการทางกฎหมาย
แก้ไขปัญหาความขัดแย้งท่ีเกิดขึ้น 

 
 

๔.๑๐ 

 
 

๐.๗๗๗ 

 
 

มาก 
ภาพรวม ๔.๑๐ ๐.๔๗๙ มาก 

 

จากตารางที่ ๔.๔ พบว่า ประชาชนมีความคิดเห็นต่อบทบาทผู้น าฝ่ายปกครองในการ
จัดการปัญหาความขัดแย้งในอ าเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี ด้านการปรองดอง โดยภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก (x̅ = ๔.๑๐, S.D. = ๐.๔๗๙) 

เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าบทบาทผู้น าฝ่ายปกครองในการจัดการปัญหาความ
ขัดแย้งในอ าเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี ด้านการปรองดอง อยู่ในระดับมากทุกข้อ 

 
 

 
 
 



๖๗ 
    
ตารางที่ ๔.๕ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน และบทบาทผู้น าฝ่ายปกครองในการจัดการปัญหาความ
        ขัดแย้งในอ าเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี ด้านการประนีประนอม 

(n=๓๙๘) 
บทบาทผู้น าฝ่ายปกครองในการจัดการปัญหา
ความขัดแย้ง ด้านการประนีประนอม 

ระดับความคิดเห็น 
x̅ S.D. แปลผล 

๑. เมื่อมีการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในหมู่บ้าน 
ก านันผู้ใหญ่บ้านเปิดโอกาสให้บุคคลอื่นใน
หมู่บ้านเข้าร่วมช่วยเหลือในกระบวนการแก้ไข
ปัญหาเพื่อหาข้อยุติ 

 
 
 

๔.๑๔ 

 
 
 

๐.๗๖๖ 

 
 
 

มาก 
๒. ก านันผู้ใหญ่บ้านใช้ความสัมพันธ์ส่วนตัวช่วย
ในการต่อรองอะลุ่มอล่วยให้คู่กรณียอมรับ
เงื่อนไข และข้อตกลงระหว่างกนั 

 
 

๓.๙๘ 

 
 

๐.๗๗๗ 

 
 

มาก 
๓. ก านันผู้ใหญ่บ้านอธิบายผลกระทบท่ีเกิดขึ้น
ตามตัวบทกฎหมายกับคู่กรณีท้ังสองฝ่ายเพื่อ
ประนีประนอมให้คู่กรณียุติความขัดแย้งระหว่าง
กัน 

 
 
 

๔.๐๔ 

 
 
 

๐.๘๐๗ 

 
 
 

มาก 
๔. ก านันผู้ใหญ่บ้านยกกรณีตัวอย่างความรุนแรง
ท่ีเกิดขึ้นเนื่องจากการไม่ยอมความกัน เพื่อให้
คู่กรณีทราบถึงคุณและโทษของความขัดแย้ง 

 
 

๔.๐๘ 

 
 

๐.๗๘๗ 

 
 

มาก 
๕. ก านันผู้ใหญ่บ้านแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง
ด้วยการเจรจาต่อรองให้ท้ัง ๒ ฝ่ายพบกันครึ่ง
ทางเพื่อให้เป็นผลส าเร็จ 

 
 

๔.๐๙ 

 
 

๐.๗๗๔ 

 
 

มาก 
๖. เมื่อเกิดความขัดแย้งก านันผู้ใหญ่บ้านใช้
ความสามารถในการเจรจาต่อรองเพื่อให้ท้ัง ๒
ฝ่ายเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมและหาทางออกที่ดี
ท่ีสุดให้กับทุกฝ่าย 

 
 
 

๔.๐๖ 

 
 
 

๐.๗๕๔ 

 
 
 

มาก 
ภาพรวม ๔.๐๗ ๐.๔๖๗ มาก 

 
จากตารางที่ ๔.๕ พบว่า ประชาชนมีความคิดเห็นต่อบทบาทผู้น าฝ่ายปกครองในการ

จัดการปัญหาความขัดแย้งในอ าเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี ด้านการประนีประนอม โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก (x̅ = ๔.๐๗, S.D. = ๐.๔๖๗) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าบทบาทผู้น าฝ่ายปกครองใน
การจัดการปัญหาความขัดแย้งในอ าเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี ด้านการประนีประนอม อยู่ในระดับ
มากทุกข้อ 
 
 
 



๖๘ 
    
ตารางที่ ๔.๖ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน และบทบาทผู้น าฝ่ายปกครองในการจัดการปัญหาความ
        ขัดแย้งในอ าเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี ด้านการร่วมมือ 

(n=๓๙๘) 
บทบาทผู้น าฝ่ายปกครองในการจัดการปัญหา
ความขัดแย้ง ด้านการร่วมมือ 

ระดับความคิดเห็น 
x̅ S.D. แปลผล 

๑. เมื่อเกิดความขัดแย้งก านันผู้ใหญ่บ้านมักแก้ไข
ปัญหาโดยอาศัยความร่วมมือจากทุกฝ่ายใน
ชุมชน 

 
 

๔.๓๐ 

 
 

๐.๗๓๓ 

 
 

มาก 
๒. ก านันผู้ใหญ่บ้านได้เชิญผู้อาวุโสหรือ
ผู้ทรงคุณวุฒิเข้าร่วมในการพิจารณาแก้ไขปัญหา
ความขัดแย้ง 

 
 

๓.๙๖ 

 
 

๐.๗๕๘ 

 
 

มาก 
๓. ก านันผู้ใหญ่บ้านให้ความร่วมมืออย่างเต็มท่ี       
ในการแก้ปัญหาความขัดแย้งท่ีเกิดขึ้น 

 
๔.๑๓ 

 
๐.๗๘๕ 

 
มาก 

๔. ก านันผู้ใหญ่บ้านได้ขอให้ลูกบ้านให้ความ
ร่วมมือในการเข้าร่วมกระบวนการช่วยแก้ไข
แก้ปัญหาความขัดแย้งในหมู่บ้าน 

 
 

๔.๐๘ 

 
 

๐.๗๘๔ 

 
 

มาก 
๕. ก านันผู้ใหญ่บ้านให้ความส าคัญต่อการแก้ไข
ปัญหาความขัดแย้ง โดยถือว่าเป็นหน้าท่ีและ
ความรับผิดชอบของทุกคนในชุมชน 

 
 

๔.๐๙ 

 
 

๐.๘๐๖ 

 
 

มาก 
๖. ก านันผู้ใหญ่บ้านสนับสนุนให้ทุกคนสามารถ
แลกเปล่ียนความคิดเห็นได้อย่างอิสระ โดยเช่ือว่า
ความคิดเห็นของทุกคนส าคัญ สามารถลดปัญหา
ความขัดแย้งได้ 

 
 
 

๔.๐๒ 

 
 
 

๐.๗๒๙ 

 
 
 

มาก 
ภาพรวม ๔.๑๐ ๐.๔๗๒ มาก 

 
จากตารางที่ ๔.๖ พบว่า ประชาชนมีความคิดเห็นต่อบทบาทผู้น าฝ่ายปกครองในการ

จัดการปัญหาความขัดแย้งในอ าเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี ด้านการร่วมมือ โดยภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก (x̅ = ๔.๑๐, S.D. = ๐.๔๗๒) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าบทบาทผู้น าฝ่ายปกครองในการ
จัดการปัญหาความขัดแย้งในอ าเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี ด้านการร่วมมือ อยู่ในระดับมากทุกข้อ 

 
 
 
 
 

 



๖๙ 
    
ตารางที่ ๔.๗ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน และพบว่าบทบาทผู้น าฝ่ายปกครองในการจัดการปัญหา
        ความขัดแย้งในอ าเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี ด้านการบังคับ  

(n=๓๙๘) 
พบว่าบทบาทผู้น าฝ่ายปกครองในการจัดการ
ปัญหาความขัดแย้ง ด้านการบังคับ 

ระดับความคิดเห็น 
x̅ S.D. แปลผล 

๑. เมื่อเกิดความขัดแย้งระหว่างคู่กรณีขึ้น ก านัน
ผู้ใหญ่บ้านได้แสดงบทบาทตามต าแหน่งอ านาจ
หน้าท่ี โดยการส่ังให้คู่กรณียอมรับการแก้ไขตาม
ค าส่ัง 

 
 
 

๔.๑๒ 

 
 
 

๐.๘๓๘ 

 
 
 

มาก 
๒. เมื่อเกิดปัญหาความขัดแย้งระหว่างคู่กรณีขึ้น 
ก านันผู้ใหญ่บ้านแสวงหาการสนับสนุนจากคน
อื่นเพื่อป้องกันการโต้แย้งหรือการตัดสินยุติความ
ขัดแย้ง 

 
 
 

๓.๙๑ 

 
 
 

๐.๗๘๓ 

 
 
 

มาก 
๓. ปัญหาความขัดแย้งในชุมชนยุติลง เนื่องจาก
ก านันผู้ใหญ่บ้านได้น าข้อกฎหมายเกี่ยวกับ
บทลงโทษมาแสดงให้คู่กรณียอมรับเงื่อนไขการ
ตัดสินปัญหาท่ีเกิดขึ้น 

 
 
 

๔.๑๑ 

 
 
 

๐.๘๐๙ 

 
 
 

มาก 
๔. ก านันผู้ใหญ่บ้านได้น าข้อกฎหมายเกี่ยวกับ
บทลงโทษมาแสดงให้คู่กรณีได้รับทราบถึงผลการ
ตัดสินปัญหาท่ีเกิดขึ้น 

 
 

๓.๙๘ 

 
 

๐.๘๐๑ 

 
 

มาก 
๕. ก านันผู้ใหญ่บ้านใช้ความเป็นคุ้นเคย บังคับให้
คู่กรณียอมรับเงื่อนไขการตัดสินปัญหาท่ีเกิดขึ้น 

 
๔.๑๖ 

 
๐.๘๓๘ 

 
มาก 

๖. เมื่อเกิดปัญหาความขัดแย้งขึ้นก านัน
ผู้ใหญ่บ้านมักจะเอาอ านาจ ต าแหน่ง บารมีหรือ
ความได้เปรียบทางสถานะท่ีเหนือกว่ามากล่าว
อ้างประกอบเพื่อยุติความขัดแย้ง 

 
 
 

๓.๙๗ 

 
 
 

๐.๘๔๕ 

 
 
 

มาก 
ภาพรวม ๔.๐๔ ๐.๕๒๙ มาก 

 
จากตารางที่ ๔.๗ พบว่า ประชาชนมีความคิดเห็นต่อบทบาทผู้น าฝ่ายปกครองในการ

จัดการปัญหาความขัดแย้งในอ าเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี ด้านการบังคับ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก
(x̅ = ๔.๐๔, S.D. =๐.๕๒๙) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าบทบาทผู้น าฝ่ายปกครองในการจัดการ
ปัญหาความขัดแย้งในอ าเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี ด้านการบังคับ อยู่ในระดับมากทุกข้อ  

 
 

 
 



๗๐ 
    
๔.๓ ผลการทดสอบสมมติฐาน 
 
สมมติฐานที่ ๑ ประชาชนท่ีมีเพศต่างกัน มีความคิดเห็นต่อบทบาทผู้น าฝ่ายปกครองในการจัดการ   
     ปัญหาความขัดแย้งในอ าเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี แตกต่างกัน 
ตารางที่ ๔.๘ การเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนต่อบทบาทผู้น าฝ่ายปกครองในการจัดการ
  ปัญหาความขัดแย้งในอ าเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี จ าแนกตามเพศ 

(n=๓๙๘) 
บทบาทผู้น าฝ่ายปกครอง
ในการจัดการปัญหาความ

ขัดแย้ง 

เพศ   
ชาย (๒๑๓ คน) หญิง (๑๘๕ คน)   

    t Sig. 
x̅ S.D x̅ S.D   

๑. ด้านการหลีกเล่ียง ๔.๑๓ ๐.๔๗๕ ๔.๐๙ ๐.๔๘๑ ๐.๘๖๒ ๐.๓๘๙ 
๒. ด้านการปรองดอง ๔.๑๓ ๐.๔๖๗ ๔.๐๘ ๐.๔๙๑ ๑.๐๗๔ ๐.๒๘๓ 
๓. ด้านกาประนีประนอม ๔.๐๘ ๐.๔๙๑ ๔.๐๕ ๐.๔๗๒ ๐.๗๗๑ ๐.๔๔๑ 
๔. ด้านการร่วมมือ ๔.๑๐ ๐.๔๖๗ ๔.๐๙ ๐.๔๗๙ ๐.๑๙๖ ๐.๘๔๕ 
๕. ด้านการบังคับ ๔.๐๕ ๐.๕๓๗ ๔.๐๔ ๐.๕๒๐ ๐.๑๗๖ ๐.๘๖๑ 

รวม ๔.๑๐ ๐.๔๐๙ ๔.๐๗ ๐.๔๒๑ ๐.๗๑๐ ๐.๔๗๘ 
 
จากตารางที่ ๔.๘ ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนต่อบทบาทผู้น าฝ่าย

ปกครองในการจัดการปัญหาความขัดแย้งในอ าเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี  โดยภาพรวม จ าแนกตาม
เพศ พบว่า ไม่แตกต่างกัน (t = ๐.๗๑๐, Sig.= ๐.๔๗๘) ดังนั้นจึงปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ประชาชนท่ีมีเพศต่างกันมีความคิดเห็นต่อบทบาทผู้น าฝ่ายปกครองใน
การจัดการปัญหาความขัดแย้งไม่แตกต่างกันทุกด้าน 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗๑ 
    
สมมติฐานที่ ๒ ประชาชนท่ีมีอายุต่างกัน มีความคิดเห็นต่อบทบาทผู้น าฝ่ายปกครองในการจัดการ
    ปัญหาความขัดแย้งในอ าเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี แตกต่างกัน  
ตารางที่ ๔.๙ การเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนต่อบทบาทผู้น าฝ่ายปกครองในการจัดการ
  ปัญหาความขัดแย้งในอ าเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี จ าแนกตามอายุ 
 

             (n=๓๙๘) 
บทบาทผู้น าฝ่าย

ปกครองในการจัดการ
ปัญหาความขัดแย้ง 

แหล่ งความ
แปรปรวน 

SS df MS F Sig. 

๑. ด้านการหลีกเล่ียง ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

  ๐.๓๔๑ 
๙๐.๒๐๒ 
๙๐.๕๔๓ 

๒ 
๓๙๕ 
๓๙๗ 

๐.๑๗๐ 
๐๒๒๘ 

๐.๗๔๖ ๐.๔๗๕ 

๒. ด้านการปรองดอง ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

  ๐.๘๗๘ 
๙๐.๑๑๔ 
๙๐.๙๙๒ 

๒ 
๓๙๕ 
๓๙๗ 

๐.๔๓๙ 
๐.๒๒๘ 

๑.๙๒๕ ๐.๑๔๗ 

๓. ด้านการ
ประนีประนอม 

ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

  ๑.๗๖๒ 
๘๔.๘๗๒ 
๘๖.๖๓๕ 

๒ 
๓๙๕ 
๓๙๗ 

๐.๘๘๑ 
๐.๒๑๕ 

๔.๑๐๑* ๐.๐๑๗ 

๔. ด้านการร่วมมือ ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

  ๑.๐๑๖ 
๘๗.๓๐๔ 
๘๘.๓๒๐ 

๒ 
๓๙๕ 
๓๙๗ 

๐.๕๐๘ 
๐.๒๒๑ 

๒.๒๙๘ ๐.๑๐๒ 

๕. ด้านการบังคับ ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

  ๕.๒๒๒ 
๑๐๕.๗๑๘ 
๑๑๐.๙๔๑ 

๒ 
๓๙๕ 
๓๙๗ 

๒.๖๑๑ 
๐.๒๖๘ 

๙.๗๕๖** ๐.๐๐๐ 

 
รวม 

ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

  ๑.๔๖๐ 
๖๖.๕๙๗ 
๖๘.๐๕๗ 

๒ 
๓๙๕ 
๓๙๗ 

๐.๗๓๐ 
๐.๑๖๙ 

๔.๓๒๙* ๐.๐๑๔ 

**มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ 
 
จากตารางที่ ๔.๙ ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนต่อบทบาทผู้น าฝ่าย

ปกครองในการจัดการปัญหาความขัดแย้งในอ าเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี  โดยภาพรวม จ าแนกตาม
อายุ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐๕ (F=๔.๓๒๙, Sig.=๐.๐๑๔) ดังนั้นจึง
ยอมรับสมมติฐานการวิจัย เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ประชาชนท่ีมีอายุต่างกันมีความคิดเห็นต่อ
บทบาทผู้น าฝ่ายปกครองในการจัดการปัญหาความขัดแย้งแตกต่างกันในด้านการประนีประนอม (F=
๔.๑๐๑, Sig.=๐.๐๑๗) ส่วนด้านการบังคับบัญชา (F=๙.๗๕๖, Sig.=๐.๐๐๐) มีนัยส าคัญทางสถิติท่ี
ระดับ ๐.๐๑ ส่วนด้านอื่นๆ ไม่แตกต่างกัน ดังนั้นจึงท าการเปรียบเทียบความแตกต่างเป็นรายคู่โดยวิธี



๗๒ 
    
ผลต่างนัยส าคัญน้อยท่ีสุด (Least Significant Difference: LSD.) รายละเอียดดังแสดงในตารางท่ี 
๔.๑๕-๔.๑๖ 
 
ตารางที่ ๔.๑๐ การเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยส าคัญน้อยท่ีสุดของบทบาทผู้น า
    ฝ่ายปกครองในการจัดการปัญหาความขัดแย้งในอ าเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี  โดย
    จ าแนกตามบทบาทผู้น าฝ่ายปกครองในการจัดการปัญหาความขัดแย้งใน  
    ด้านการประนีประนอม 

 
(n=๓๙๘) 

 
อาย ุ

 
 

x̅ 

อาย ุ
๑๘ – ๒๙ ปี ๓๐ – ๔๙ ปี ๕๐ ปีข้ึนไป 

๔.๐๗ ๔.๑๑ ๓.๙๔ 
๑๘ – ๒๙ ปี ๔.๐๗ - -๐.๐๔ ๐.๑๓ 
๓๐ – ๔๙ ปี ๔.๑๑ - - ๐.๑๗* 
๕๐ ปีข้ึนไป ๓.๙๔ - - - 

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ 
 

จากตารางที่ ๔.๑๐ พบว่า ประชาชนท่ีมีอายุ ๓๐ – ๔๙ ปีมีความคิดเห็นต่อบทบาท
ผู้น าฝ่ายปกครองในการจัดการปัญหาความขัดแย้ง ด้านการประนีประนอม มากกว่าประชาชนท่ีมีอายุ 
๕๐ ปีข้ึนไปอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐๕ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๗๓ 
    
ตารางที่ ๔.๑๑ การเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยส าคัญน้อยท่ีสุดของบทบาทผู้น า
    ฝ่ายปกครองในการจัดการปัญหาความขัดแย้งในอ าเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี           
   โดยจ าแนกตามบทบาทผู้น าฝ่ายปกครองในการจัดการปัญหาความขัดแย้งใน  
    ด้านการบังคับ 

 
(n=๓๙๘) 

 
อาย ุ

 
 

x̅ 

อาย ุ
๑๘ – ๒๙ ปี ๓๐ – ๔๙ ปี ๕๐ ปีข้ึนไป 

๔.๐๕ ๔.๑๒ ๓.๘๒ 
๑๘ – ๒๙ ปี ๔.๐๕ - -๐.๐๗ ๐.๒๓* 
๓๐ – ๔๙ ปี ๔.๑๒ - - ๐.๓๐* 
๕๐ ปีข้ึนไป ๓.๘๒ - - - 

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ 
 

จากตารางที่ ๔.๑๑ พบว่า ประชาชนท่ีมีอายุ ๑๘ – ๒๙ ปี และอายุ ๓๐ – ๔๙ ปี                   
มีความคิดเห็นต่อบทบาทต่อบทบาทผู้น าฝ่ายปกครองในการจัดการปัญหาความขัดแย้ง  ด้านการ
บังคับ มากกว่าประชาชนท่ีมีอายุ ๕๐ ปีข้ึนไป อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐๕ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๗๔ 
    
สมมติฐานการวิจัยที่ ๓ ประชาชนท่ีมีระดับการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นต่อบทบาทผู้น าฝ่าย 
              ปกครองในการจัดการปัญหาความขัดแย้งในอ าเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี 
          แตกต่างกัน 
ตารางที่ ๔.๑๒ การเปรียบเทียบบทบาทผู้น าฝ่ายปกครองในการจัดการปัญหาความขัดแย้งในอ าเภอ
    บ้านบึง จังหวัดชลบุรี จ าแนกตามการศึกษา                                     

 (n=๓๙๘) 
บทบาทผู้น าฝ่าย
ปกครองในการจัดการ
ปัญหาความขัดแย้ง 

แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F Sig. 

๑. ด้านการหลีกเล่ียง ร ะ ห ว่ า ง
กลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

๕.๔๙๕ 
๘๕.๐๔๗ 
๙๐.๕๔๓ 

๓ 
๓๙๔ 
๓๙๗ 

๑.๘๓๒ 
๐.๒๑๖ 

๘.๔๘๖** ๐.๐๐๐ 

๒. ด้านการปรองดอง ร ะ ห ว่ า ง
กลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

๓.๒๗๑ 
๘๗.๗๒๑ 
๙๐.๙๙๒ 

๓ 
๓๙๔ 
๓๙๗ 

๑.๐๙๐ 
๐.๒๒๓ 

๔.๘๙๘** ๐.๐๐๒ 

๓. ด้านการ
ประนีประนอม 

ร ะ ห ว่ า ง
กลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

  ๔.๖๒๔ 
๘๒.๐๑๑ 
๘๖.๖๓๕ 

๓ 
๓๙๔ 
๓๙๗ 

๑.๕๔๑ 
๐.๒๐๘ 

๗,๔๐๕** ๐.๐๐๐ 

๔. ด้านการร่วมมือ ร ะ ห ว่ า ง
กลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

๓.๗๘๗ 
๘๔.๕๓๓ 
๘๘.๓๒๐ 

๓ 
๓๙๔ 
๓๙๗ 

๑.๒๖๒ 
๐.๒๑๕ 

๕.๘๘๔** ๐.๐๐๑ 

๕. ด้านการบังคับ ร ะ ห ว่ า ง
กลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

๘.๒๗๗ 
๑๐๒.๖๖๔ 
๑๑๐.๙๔๑ 

๓ 
๓๙๔ 
๓๙๗ 

๒.๗๕๙ 
๐.๒๖๑ 

๑๐.๕๘๙** ๐.๐๐๐ 

 
รวม 

ระหว่ากลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

๔.๔๗๗ 
๖๓.๕๘๑ 
๖๘.๐๕๗ 

๓ 
๓๙๔ 
๓๙๗ 

๑.๔๙๒ 
๐.๑๖๑ 

๙.๒๔๗** ๐.๐๐๐ 

**มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๑ 
 
 



๗๕ 
    

จากตารางที่ ๔.๑๒ ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนต่อบทบาทผู้น าฝ่าย
ปกครองในการจัดการปัญหาความขัดแย้งในอ าเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี  โดยภาพรวม จ าแนกตาม
ระดับการศึกษา พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐๑  (F=๙.๒๔๗, Sig.=
๐.๐๐๐) ดังนั้นจึงยอมรับสมมติฐานการวิจัย เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ประชาชนท่ีมีการศึกษา
ต่างกันมีความคิดเห็นต่อบทบาทผู้น าฝ่ายปกครองในการจัดการปัญหาความขัดแย้งแตกต่างกันในด้าน
การหลีกเล่ียง (F=๘.๔๘๖, Sig.=๐.๐๐๐) ด้านการปรองดอง(F=๔.๘๙๘, Sig.=๐.๐๐๒) ด้านการ
ประนีประนอม (F=๗.๔๐๕, Sig.=๐.๐๐๐) ด้านการร่วมมือ  (F=๕.๘๘๔, Sig.=๐.๐๐๑) ด้านการ
บังคับ (F=๑๐.๕๘๙, Sig.=๐.๐๐๐) ดังนั้นจึงท าการเปรียบเทียบความแตกต่างเป็นรายคู่โดยวิธีผลต่าง
นัยส าคัญน้อยท่ีสุด (Least Significant Difference: LSD.) รายละเอียดดังแสดงในตารางท่ี ๔.๑๘-
๔.๒๒ 

 
ตารางที่ ๔.๑๓ การเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยส าคัญน้อยท่ีสุดของบทบาทผู้น า
    ฝ่ายปกครองในการจัดการปัญหาความขัดแย้งในอ าเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี  โดย
    จ าแนกตามบทบาทผู้น าฝ่ายปกครองในการจัดการปัญหาความขัดแย้ ง ใน            
    ด้านการหลีกเลี่ยง 

 
(n=๓๙๘) 

 
ระดับการศึกษา 

 
 
 

ระดับการศึกษา 
ประถมศึกษา มัธยมศึกษา/

ปวช./ปวส. 
ปริญญาตร ี สูงกว่า

ปริญญาตร ี
 ๔.๐๔ ๔.๑๘ ๓.๙๔ ๔.๓๙ 

ประถมศึกษา ๔.๐๔ - -๐.๑๔ ๐.๑๐ -๐.๓๕* 
มัธยมศึกษา/ปวช./ปวส. ๔.๑๘ - - ๐.๒๔* -๐.๒๑ 
ปริญญาตร ี ๓.๙๔ - - - -๐.๔๕* 
สูงกว่าปริญญาตร ี ๔.๓๙ - - - - 

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ 
 

จากตารางที่ ๔.๑๓ พบว่า ประชาชนท่ีมีการศึกษาระดับประถมศึกษา และประชาชนท่ี
มีการศึกษาระดับปริญญาตรีมีความคิดเห็นต่อบทบาทต่อบทบาทผู้น าฝ่ายปกครองในการจัดการ
ปัญหาความขัดแย้ง ด้านการหลีกเล่ียง น้อยกว่า ประชาชนท่ีมีการศึกษา ระดับสูงกว่าปริญญาตรี 

ประชาชนท่ีมีระดับการศึกษาระดับมัธยมศึกษา/ปวช./ปวส. มีความคิดเห็นต่อบทบาท
ต่อบทบาทผู้น าฝ่ายปกครองในการจัดการปัญหาความขัดแย้ง ด้านการหลีกเล่ียง มากกว่า ประชาชน
ท่ีมีระดับการศึกษาระดับปริญญาตรี อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐๕ 

 
 





๗๖ 
    
 
 
ตารางที่ ๔.๑๔ การเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยส าคัญน้อยท่ีสุดของบทบาท  
    ผู้น าฝ่ายปกครองในการจัดการปัญหาความขัดแย้งในอ าเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี  
    โดยจ าแนกตามบทบาทผู้น าฝ่ายปกครองในการจัดการปัญหาความขัดแย้ง ใน      
    ด้านการปรองดอง 

 
(n=๓๙๘) 

 
ระดับการศึกษา 

 
 
 

ระดับการศึกษา 
ประถมศึกษา มัธยมศึกษา/

ปวช./ปวส. 
ปริญญาตร ี สูงกว่า

ปริญญาตร ี
 ๓.๙๘ ๔.๑๗ ๓.๙๙ ๔.๐๕ 

ประถมศึกษา ๓.๙๘ - -๐.๑๙* ๐.๐๑ -๐.๐๗ 
มัธยมศึกษา/ปวช./ปวส. ๔.๑๗ - - ๐.๑๘* ๐.๑๒ 
ปริญญาตร ี ๓.๙๙ - - - -๐.๐๖ 
สูงกว่าปริญญาตร ี ๔.๐๕ - - - - 

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ 
 

จากตารางที่ ๔.๑๔ พบว่า ประชาชนท่ีมีการศึกษาระดับประถมศึกษา มีความคิดเห็น
ต่อบทบาทผู้น าฝ่ายปกครองในการจัดการปัญหาความขัดแย้ง น้อยกว่า ประชาชนท่ีมีการศึกษา ระดับ
มัธยมศึกษา/ปวช./ปวส. และประชาชนท่ีมีระดับการศึกษามัธยมศึกษา/ปวช./ปวส.มีความคิดเห็นต่อ
บทบาทผู้น าฝ่ายปกครองในการจัดการปัญหาความขัดแย้ง มากกว่า ระดับปริญญาตรีอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐๕ 

 

 

 

 

 

 

 

 





๗๗ 
    
ตารางที่ ๔.๑๕ การเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยส าคัญน้อยท่ีสุดของบทบาทผู้น า
    ฝ่ายปกครองในการจัดการปัญหาความขัดแย้งในอ าเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี  โดย
    จ าแนกตามบทบาทผู้น าฝ่ายปกครองในการจัดการปัญหาความขัดแย้ ง ใน             
    ด้านการประนีประนอม 

(n=๓๙๘) 
 

ระดับการศึกษา 
 
 
 

ระดับการศึกษา 
ประถมศึกษา มัธยมศึกษา/

ปวช./ปวส. 
ปริญญาตร ี สูงกว่า

ปริญญาตร ี
 ๓.๙๒ ๔.๑๕ ๓.๙๒ ๔.๐๐ 

ประถมศึกษา ๓.๙๒ - -๐.๒๓* ๐.๐๐ -๐.๐๘ 
มัธยมศึกษา/ปวช./ปวส. ๔.๑๕ - - ๐.๒๓* ๐.๑๕ 
ปริญญาตร ี ๓.๙๒ - - - -๐.๐๘ 
สูงกว่าปริญญาตร ี ๔.๐๐ - - - - 

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ 
 

จากตารางที่ ๔.๑๕ พบว่า ประชาชนท่ีมีการศึกษาระดับประถมศึกษา มีความคิดเห็น
ต่อบทบาทผู้น าฝ่ายปกครองในการจัดการปัญหาความขัดแย้ง น้อยกว่า ประชาชนท่ีมีการศึกษา ระดับ
มัธยมศึกษา/ปวช./ปวส. และประชาชนท่ีมีระดับการศึกษามัธยมศึกษา/ปวช./ปวส.มีความคิดเห็นต่อ
บทบาทผู้น าฝ่ายปกครองในการจัดการปัญหาความขัดแย้ง มากกว่า ระดับปริญญาตรีอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐๕ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





๗๘ 
    
ตารางที่ ๔.๑๖ การเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยส าคัญน้อยท่ีสุดของบทบาท
    ผู้น าฝ่ายปกครองในการจัดการปัญหาความขัดแย้งในอ าเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี  
   โดยจ าแนกตามบทบาทผู้น าฝ่ายปกครองในการจัดการปัญหาความขัดแย้ง ใน         
   ด้านการร่วมมือ 

(n=๓๙๘) 
 

ระดับการศึกษา 
 
 
 

ระดับการศึกษา 
ประถมศึกษา มัธยมศึกษา/

ปวช./ปวส. 
ปริญญาตร ี สูงกว่า

ปริญญาตร ี
 ๓.๙๖ ๔.๑๗ ๓.๙๗ ๔.๐๒ 

ประถมศึกษา ๓.๙๖ - -๐.๒๑* -๐.๐๑ -๐.๐๖ 
มัธยมศึกษา/ปวช./ปวส. ๔.๑๗ - - ๐.๒๐* ๐.๑๕ 
ปริญญาตร ี ๓.๙๗ - - - -๐.๐๕ 
สูงกว่าปริญญาตร ี ๔.๐๒ - - - - 

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ 
 

จากตารางที่ ๔.๑๖ พบว่า ประชาชนท่ีมีการศึกษาระดับประถมศึกษา มีความคิดเห็น
ต่อบทบาทผู้น าฝ่ายปกครองในการจัดการปัญหาความขัดแย้ง น้อยกว่า ประชาชนท่ีมีการศึกษา ระดับ
มัธยมศึกษา/ปวช./ปวส. และประชาชนท่ีมีระดับการศึกษามัธยมศึกษา/ปวช./ปวส.มีความคิดเห็นต่อ
บทบาทผู้น าฝ่ายปกครองในการจัดการปัญหาความขัดแย้ง มากกว่า ระดับปริญญาตรีอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐๕ 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 





๗๙ 
    
ตารางที่ ๔.๑๗ การเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยส าคัญน้อยท่ีสุดของบทบาทผู้น า
    ฝ่ายปกครองในการจัดการปัญหาความขัดแย้งในอ าเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี  โดย
   จ าแนกตามบทบาทผู้น า ฝ่ายปกครองในการจัดการปัญหาความขัดแย้ ง ใน                
   ด้านการบังคับ 

(n=๓๙๘) 
 

ระดับการศึกษา 
 
 
 

ระดับการศึกษา 
ประถมศึกษา มัธยมศึกษา/

ปวช./ปวส. 
ปริญญาตร ี สูงกว่า

ปริญญาตร ี
 ๓.๙๙ ๔.๑๕ ๓.๘๔ ๓.๘๐ 

ประถมศึกษา ๓.๙๙ - -๐.๑๖ ๐.๑๕ ๐.๑๙ 
มัธยมศึกษา/ปวช./ปวส. ๔.๑๕ - - ๐.๓๑* ๐.๓๕* 
ปริญญาตร ี ๓.๘๔ - - - ๐.๐๔ 
สูงกว่าปริญญาตร ี ๓.๘๐ - - - - 

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ 
 

จากตารางที่ ๔.๑๗ พบว่า ประชาชนท่ีมีการศึกษาระดับมัธยมศึกษา/ปวช./ปวส.       
มีความคิดเห็นต่อบทบาทผู้น าฝ่ายปกครองในการจัดการปัญหาความขัดแย้ง มากกว่า ประชาชนท่ีมี
การศึกษาระดับปริญญาตรี และระดับการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 
๐.๐๕ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





๘๐ 
    
สมมติฐานที่ ๔ ประชาชนท่ีมีอาชีพต่างกัน มีความคิดเห็นต่อบทบาทผู้น าฝ่ายปกครองในการจัดการ
    ปัญหาความขัดแย้งในอ าเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี แตกต่างกัน 
ตารางที่ ๔.๑๘ การเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนต่อบทบาทผู้น าฝ่ายปกครองในการจัดการ
   ปัญหาความขัดแย้งในอ าเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี จ าแนกตามอาชีพ 

(n=๓๙๘) 
บทบาทผู้น าฝ่าย
ปกครองในการ
จัดการปัญหาความ
ขัดแย้ง 

แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F Sig. 

๑. ด้านการหลีกเล่ียง ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

๒.๙๒๔ 
๘๗.๖๑๙ 
๙๐.๕๓๔ 

๓ 
๓๙๔ 
๓๙๗ 

๐.๙๗๕ 
๐.๒๒๒ 

๔.๓๘๓** ๐.๐๐๕ 

๒. ด้านการปรองดอง ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

๓.๒๖๙ 
๘๗.๗๒๓ 
๙๐.๙๙๒   

๓ 
๓๙๔ 
๓๙๗ 

๑.๐๙๐ 
๐.๒๒๓ 

๔.๘๙๔** ๐.๐๐๒ 

๓. ด้านการ
ประนีประนอม 

ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

๔.๖๖๘ 
๘๑.๙๖๗ 
๘๖.๖๓๕   

๓ 
๓๙๔ 
๓๙๗ 

๑.๕๕๖ 
๐.๒๐๘ 

๗.๔๙๗** ๐.๐๐๐ 

๔. ด้านการร่วมมือ ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

๓.๘๕๙ 
๘๔.๔๖๒ 
๘๘.๓๒๐   

๓ 
๓๙๔ 
๓๙๗ 

๑.๒๘๖ 
๐.๒๑๔ 

๖.๐๐๐** ๐.๐๐๑ 

๕. ด้านการบังคับ ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

๑๑.๘๐๘ 
๙๙.๑๓๓ 
๑๑๐.๙๔๑   

 

๓ 
๓๙๔ 
๓๙๗ 

๓.๙๓๖ 
๐.๒๕๒ 

๑๕.๖๔๓** ๐.๐๐๐ 

 
รวม 

ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

  ๔.๓๖๑ 
๖๓.๖๙๖ 
๖๘.๐๕๗ 

๓ 
๓๙๔ 
๓๙๗ 

๑.๔๕๔ 
๐.๑๖๒ 

๘.๙๙๒** ๐.๐๐๐ 

**มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๑ 
 

จากตารางที่ ๔.๑๘ ผลการเปรียบเทียบบทบาทผู้น าฝ่ายปกครองในการจัดการปัญหา
ความขัดแย้งในอ าเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี โดยภาพรวม จ าแนกตามอาชีพ พบว่า แตกต่างกันอย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐๑ (F=๘.๙๙๒, Sig.=๐.๐๐๐) ดังนั้นจึงยอมรับสมมติฐานการวิจัย เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ประชาชนท่ีมีอาชีพต่างกันมีความคิดเห็นต่อบทบาทผู้น าฝ่ายปกครองใน
การจัดการปัญหาความขัดแย้งแตกต่างกันใน ด้านการหลีกเล่ียง (F=๔.๓๘๓, Sig.=๐.๐๐๕) ด้านการ
ปรองดอง (F=๔.๘๙๔, Sig.=๐.๐๐๒) ด้านการประนีประนอม (F=๗.๔๙๗, Sig.=๐.๐๐๐) ด้านการ



๘๑ 
    
ร่วมมือ (F=๖.๐๐๐, Sig.=๐.๐๐๑) ด้านการบังคับ (F=๑๕.๖๔๓, Sig.=๐.๐๐๐) ดังนั้นจึงท าการ
เปรียบเทียบความแตกต่างเป็นราย คู่โดยวิ ธีผลต่างนัยส า คัญน้อย ท่ีสุด (Least Significant 
Difference: LSD.) รายละเอียดดังแสดงในตารางท่ี ๔.๒๔-๔.๒๘ 

 
ตารางที่ ๔.๑๙ การเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยส าคัญน้อยท่ีสุดของบทบาทผู้น า
    ฝ่ายปกครองในการจัดการปัญหาความขัดแย้งในอ าเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี  โดย
    จ าแนกตามบทบาทผู้น าฝ่ายปกครองในการจัดการปัญหาความขัดแย้ ง ใน                
    ด้านการหลีกเลี่ยง 

 
(n=๓๙๘) 

 
อาชีพ 

 
 
 

อาชีพ 
รับจ้าง
  

สมาชิกกลุ่ม
ต่างๆ ใน
ชุมชน 

ค้าขาย 
เกษตรกรรม 
พนักงาน
ท่ัวไป 

ข้าราชการ
ประจ า/
ข้าราชการ
การเมือง 

 ๔.๒๐ ๔.๐๗ ๔.๐๒ ๔.๐๕ 
รับจ้าง  ๔.๒๐ - ๐.๑๓ ๐.๑๘* ๐.๑๕* 
สมาชิกกลุ่มต่างๆ ใน
ชุมชน 

 
๔.๐๗ 

 
- 

 
- 

 
๐.๐๕ 

 
๐.๐๒ 

ค้าขาย เกษตรกรรม 
พนักงานท่ัวไป 

 
๔.๐๒ 

 
- 

 
- 

 
- 

 
๐.๐๓ 

ข้าราชการประจ า/
ข้าราชการการเมือง 

 
๔.๐๕ 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ 
 

จากตารางที่ ๔.๑๙ พบว่า ประชาชนท่ีมีอาชีพรับจ้าง มีความคิดเห็นต่อบทบาทผู้น า
ฝ่ายปกครองในการจัดการปัญหาความขัดแย้ง มากกว่าประชาชนท่ีมีอาชีพ ค้าขาย เกษตรกรรม 
พนักงานท่ัวไป และข้าราชการประจ า/ข้าราชการการเมือง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐๕ 

 
 
 
 
 
 

 





๘๒ 
    
ตารางที่ ๔.๒๐ การเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยส าคัญน้อยท่ีสุดของบทบาทผู้น า
    ฝ่ายปกครองในการจัดการปัญหาความขัดแย้งในอ าเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี  โดย
    จ าแนกตามบทบาทผู้น าฝ่ายปกครองในการจัดการปัญหาความขัดแย้ ง ใน                    
    ด้านการปรองดอง 

 
(n=๓๙๘) 

 
อาชีพ 

 

 
 
 

อาชีพ 
รับจ้าง
  

สมาชิกกลุ่ม
ต่างๆ ใน
ชุมชน 

ค้าขาย 
เกษตรกรรม 
พนักงาน
ท่ัวไป 

ข้าราชการ
ประจ า/
ข้าราชการ
การเมือง 

 ๔.๒๐ ๔.๑๐ ๔.๐๑ ๓.๙๙ 
รับจ้าง  ๔.๒๐ - ๐.๑๐ ๐.๑๙* ๐.๒๑* 
สมาชิกกลุ่มต่างๆ ใน
ชุมชน 

 
๔.๑๐ 

 
- 

 
- 

 
๐.๐๙ 

 
๐.๑๑ 

ค้าขาย เกษตรกรรม 
พนักงานท่ัวไป 

 
๔.๐๑ 

 
- 

 
- 

 
- 

 
๐.๐๒ 

ข้าราชการประจ า/
ข้าราชการการเมือง 

 
๓.๙๙ 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ 
 

จากตารางที่ ๔.๒๐ พบว่า ประชาชนท่ีมีอาชีพรับจ้าง มีความคิดเห็นต่อบทบาทผู้น า
ฝ่ายปกครองในการจัดการปัญหาความขัดแย้ง มากกว่า ประชาชนท่ีมีอาชีพค้าขาย เกษตรกรรม 
พนักงานท่ัวไป และข้าราชการประจ า/ข้าราชการการเมือง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐๕ 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 





๘๓ 
    
ตารางที่ ๔.๒๑ การเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยส าคัญน้อยท่ีสุดของบทบาทผู้น า
    ฝ่ายปกครองในการจัดการปัญหาความขัดแย้งในอ าเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี  โดย
    จ าแนกตามบทบาทผู้น าฝ่ายปกครองในการจัดการปัญหาความขัดแย้ ง ใน              
    ด้านการประนีประนอม 

 
(n=๓๙๘) 

 
อาชีพ 

 

 
 
 

อาชีพ 
รับจ้าง
  

สมาชิกกลุ่ม
ต่างๆ ใน
ชุมชน 

ค้าขาย 
เกษตรกรรม 
พนักงาน
ท่ัวไป 

ข้าราชการ
ประจ า/
ข้าราชการ
การเมือง 

 ๔.๑๘ ๔.๐๒ ๓.๙๗ ๓.๙๒ 
รับจ้าง  ๔.๑๘ - ๐.๑๖* ๐.๒๑* ๐.๒๖* 
สมาชิกกลุ่มต่างๆ ใน
ชุมชน 

 
๔.๐๒ 

 
- 

 
- 

 
๐.๐๕ 

 
๐.๑๐ 

ค้าขาย เกษตรกรรม 
พนักงานท่ัวไป 

 
๓.๙๗ 

 
- 

 
- 

 
- 

 
๐.๐๕ 

ข้าราชการประจ า/
ข้าราชการการเมือง 

 
๓.๙๒ 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ 
 

จากตารางที่ ๔.๒๑ พบว่า ประชาชนท่ีมีอาชีพรับจ้าง มีความคิดเห็นต่อบทบาทผู้น า
ฝ่ายปกครองในการจัดการปัญหาความขัดแย้ง มากกว่า ประชาชนท่ีมีอาชีพเป็นสมาชิกกลุ่มต่างๆ ใน
ชุมชน อาชีพค้าขาย เกษตรกรรม พนักงานท่ัวไป และข้าราชการประจ า/ข้าราชการการเมือง อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐๕ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





๘๔ 
    
ตารางที่ ๔.๒๒ การเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยส าคัญน้อยท่ีสุดของบทบาทผู้น า
    ฝ่ายปกครองในการจัดการปัญหาความขัดแย้งในอ าเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี  โดย
    จ าแนกตามบทบาทผู้น าฝ่ายปกครองในการจัดการปัญหาความขัดแย้ ง ใน            
    ด้านการร่วมมือ 

 
(n=๓๙๘) 

 
อาชีพ 

 

 
 
 

อาชีพ 
รับจ้าง สมาชิกกลุ่ม

ต่างๆ ใน
ชุมชน 

ค้าขาย 
เกษตรกรรม 

พนักงาน
ท่ัวไป 

ข้าราชการ
ประจ า/

ข้าราชการ
การเมือง 

 ๔.๑๙ ๔.๐๐ ๔.๐๔ ๓.๙๔ 
รับจ้าง  ๔.๑๙ - ๐.๑๙* ๐.๑๕* ๐.๒๕* 
สมาชิกกลุ่มต่างๆ ใน
ชุมชน 

 
๔.๐๐ 

 
- 

 
- 

 
๐.๐๔ 

 
๐.๐๖ 

ค้าขาย เกษตรกรรม 
พนักงานท่ัวไป 

 
๔.๐๔ 

 
- 

 
- 

 
- 

 
๐.๑๐ 

ข้าราชการประจ า/
ข้าราชการการเมือง 

 
๓.๙๔ 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ 
 

จากตารางที่ ๔.๒๒ พบว่า ประชาชนท่ีมีอาชีพรับจ้าง มีความคิดเห็นต่อบทบาทผู้น า
ฝ่ายปกครองในการจัดการปัญหาความขัดแย้ง มากกว่าประชาชนท่ีมีอาชีพเป็นสมาชิกกลุ่มต่างๆ ใน
ชุมชน อาชีพค้าขาย เกษตรกรรม พนักงานท่ัวไป และข้าราชการประจ า/ข้าราชการการเมือง อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐๕ 

 

 

 

 

 

 

 





๘๕ 
    
ตารางที่ ๔.๒๓ การเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยส าคัญน้อยท่ีสุดของบทบาทผู้น า
    ฝ่ายปกครองในการจัดการปัญหาความขัดแย้งในอ าเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี  โดย
    จ าแนกตามตามบทบาทผู้น าฝ่ายปกครองในการจัดการปัญหาความขัดแย้ง ใน           
    ด้านการบังคับ 

 
(n=๓๙๘) 

 
อาชีพ 

 

 
 
 

อาชีพ 
รับจ้าง สมาชิกกลุ่ม

ต่างๆ ใน
ชุมชน 

ค้าขาย 
เกษตรกรรม 

พนักงาน
ท่ัวไป 

ข้าราชการ
ประจ า/

ข้าราชการ
การเมือง 

 ๔.๑๗ ๔.๐๓ ๔.๐๓ ๓.๖๔ 
รับจ้าง  ๔.๑๗ - ๐.๑๔ ๐.๑๔* ๐.๕๓* 
สมาชิกกลุ่มต่างๆ ใน
ชุมชน 

 
๔.๐๓ 

 
- 

 
- 

 
๐.๐๐ 

 
๐.๓๙* 

ค้าขาย เกษตรกรรม 
พนักงานท่ัวไป 

 
๔.๐๓ 

 
- 

 
- 

 
- 

 
๐.๓๙* 

ข้าราชการประจ า/
ข้าราชการการเมือง 

 
๓.๖๔ 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ 
 

จากตารางที่ ๔.๒๓ พบว่า ประชาชนท่ีมีอาชีพรับจ้าง มีความคิดเห็นต่อบทบาทผู้น า
ฝ่ายปกครองในการจัดการปัญหาความขัดแย้ง มากกว่าประชาชนท่ีมีอาชีพค้าขาย เกษตรกรรม 
พนักงานท่ัวไป และข้าราชการประจ า/ข้าราชการการเมือง  

สมาชิกกลุ่มต่างๆ ในชุมชน และอาชีพค้าขาย เกษตรกรรม พนักงานท่ัวไป มีความ
คิดเห็นต่อบทบาทผู้น าฝ่ายปกครองในการจัดการปัญหาความขัดแย้ง  มากกว่า ข้าราชการประจ า/
ข้าราชการการเมือง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐๕ 

 
 

 
 

 
 





๘๖ 
    
สมมติฐานที่ ๕ ประชาชนท่ีมี ระยะเวลาท่ีอาศัยอยู่ในพื้นท่ีต่างกัน มีความคิดเห็นต่อบทบาทผู้น าฝ่าย
    ปกครองในการจัดการปัญหาความขัดแย้งในอ าเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี แตกต่างกัน 
ตารางที่ ๔.๒๔ การเปรียบเทียบความคิดเห็นของแระชาชนบทบาทผู้น าฝ่ายปกครองในการจัดการ
    ปัญหาความขัดแย้งในอ าเภอบ้านบงึ จังหวัดชลบุรี  
    จ าแนกตามระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ 

(n=๓๙๘) 
บทบาทผู้น าฝ่าย
ปกครองในการจัดการ
ปัญหาความขัดแย้ง 

แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS  
 

F Sig. 

๑. ด้านการหลีกเล่ียง ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

๔.๗๘๔ 
๘๕.๗๕๙ 
๙๐.๕๔๓ 

๓ 
๓๙๔ 
๓๙๗ 

๑.๕๙๕ 
๐.๒๑๘ 

๗.๓๒๗** ๐.๐๐๐ 

๒. ด้านการปรองดอง ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

๔.๔๒๗ 
๘๖.๕๖๕ 
๙๐.๙๙๒   

๓ 
๓๙๔ 
๓๙๗ 

๑.๔๗๖ 
๐.๒๒๐ 

๖.๗๑๖** ๐.๐๐๐ 

๓. ด้านการ
ประนีประนอม 

ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

๔.๗๓๐ 
๘๑.๙๐๕ 
๘๖.๖๓๕  

๓ 
๓๙๔ 
๓๙๗ 

๑.๕๗๗ 
๐.๒๐๘ 

๗.๕๘๕** ๐.๐๐๐ 

๔. ด้านการร่วมมือ ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

๔.๖๑๐ 
๘๓.๗๑๑ 
๘๘.๓๒๐   

๓ 
๓๙๔ 
๓๙๗ 

๑.๕๓๗ 
๐.๒๑๒ 

๗.๒๓๒** ๐.๐๐๐ 

๕. ด้านการบังคับ ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

๔.๖๖๕ 
๑๐๖.๒๗๖ 
๑๑๐.๙๔๑  

๓ 
๓๙๔ 
๓๙๗ 

๑.๕๕๕ 
๐.๒๗๐ 

๕.๗๖๔** ๐.๐๐๑ 

 
รวม 

ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

๔.๔๗๗ 
๖๓.๕๘๑ 
๖๘.๐๕๗   

๓ 
๓๙๔ 
๓๙๗ 

๑.๔๙๒ 
๐.๑๖๑ 

๙.๒๔๗** ๐.๐๐๐ 

**มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๑ 
 

จากตารางที่ ๔.๒๔ ผลการเปรียบเทียบบทบาทผู้น าฝ่ายปกครองในการจัดการปัญหา
ความขัดแย้งในอ าเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี โดยภาพรวม จ าแนกตามระยะเวลาท่ีอาศัยอยู่ในพื้นท่ี 
พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ท่ีระดับ ๐.๐๑ (F=๙.๒๔๗, Sig.=๐.๐๐๐) ดังนั้นจึง
ยอมรับสมมติฐานการวิจัย เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ประชาชนท่ีมีอาชีพต่างกันมีความคิดเห็น
ต่อบทบาทผู้น าฝ่ายปกครองในการจัดการปัญหาความขัดแย้งแตกต่างกันใน ด้านการหลีกเล่ียง (F=
๗.๓๒๗, Sig.=๐.๐๐๐) ด้านการปรองดอง(F=๖.๗๑๖, Sig.=๐.๐๐๐) ด้านการประนีประนอม (F=
๗.๕๘๕, Sig.=๐.๐๐๐) ด้านการร่วมมือ (F=๗.๒๓๒, Sig.=๐.๐๐๑) ด้านการบังคับ (F=๕.๗๖๔, Sig.=



๘๗ 
    
๐.๐๐๑) ดังนั้นจึงท าการเปรียบเทียบความแตกต่างเป็นรายคู่โดยวิธีผลต่างนัยส าคัญน้อยท่ีสุด (Least 
Significant Difference: LSD.) รายละเอียดดังแสดงในตารางท่ี ๔.๓๐-๔.๓๔ 
 
ตารางที่ ๔.๒๕ การเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยส าคัญน้อยท่ีสุดของบทบาทผู้น า
    ฝ่ายปกครองในการจัดการปัญหาความขัดแย้งในอ าเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี  โดย
    จ าแนกตามบทบาทผู้น าฝ่ายปกครองในการจัดการปัญหาความขัดแย้ ง ใน                
    ด้านการหลีกเลี่ยง 

(n=๓๙๘) 
 

ระยะเวลาที่อาศัยอยู่ใน
พื้นที ่

 
 
 

ระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในพื้นที ่
๑ – ๕ ปี ๖ – ๑๐ ปี ๑๑ – ๑๕ ปี มากกว่า ๑๕ 

ปี 
 ๔.๑๕ ๔.๒๓ ๔.๑๕ ๓.๙๗ 

๑ – ๕ ปี ๔.๑๕ - -๐.๐๘ ๐.๐๐ ๐.๑๘* 
๖ – ๑๐ ปี ๔.๒๓ - - ๐.๐๘ ๐.๒๖* 
๑๑ – ๑๕ ปี ๔.๑๕ - - - ๐.๑๘* 
มากกว่า ๑๕ ปี ๓.๙๗ - - - - 

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ 
 

จากตารางที่ ๔.๒๕ พบว่า ประชาชนท่ีมีระยะเวลาท่ีอาศัยอยู่ในพื้นท่ี ระหว่าง ๑ – ๕ 
ปี, ๖ – ๑๐ ปี และ ๑๑ – ๑๕ ปี มีความคิดเห็นต่อบทบาทผู้น าฝ่ายปกครองในการจัดการปัญหา
ความขัดแย้ง มากกว่า ประชาชนท่ีมีระยะเวลาท่ีอาศัยอยู่ในพื้นท่ีมากกว่า ๑๕ ปี อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติท่ีระดับ ๐.๐๕ 

 

 

 

 

 

 

 

 





๘๘ 
    
ตารางที่ ๔.๒๖ การเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยส าคัญน้อยท่ีสุดของบทบาทผู้น า
    ฝ่ายปกครองในการจัดการปัญหาความขัดแย้งในอ าเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี  โดย
    จ าแนกตามบทบาทผู้น าฝ่ายปกครองในการจัดการปัญหาความขัดแย้ ง ใน                   
    ด้านการปรองดอง 

 
(n=๓๙๘) 

 
ระยะเวลาที่อาศัยอยู่ใน

พื้นที ่

 
 
 

ระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในพื้นที ่
๑ – ๕ ปี ๖ – ๑๐ ปี ๑๑ – ๑๕ ปี มากกว่า ๑๕ 

ปี 
 ๔.๐๕ ๔.๒๓ ๔.๑๖ ๓.๙๘ 

๑ – ๕ ปี ๔.๐๕ - ๐.๑๘* -๐.๑๑ ๐.๐๗ 
๖ – ๑๐ ปี ๔.๒๓ - - ๐.๐๗ ๐.๒๕* 
๑๑ – ๑๕ ปี ๔.๑๖ - - - ๐.๑๘* 
มากกว่า ๑๕ ปี ๓.๙๘ - - - - 

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ 
 

จากตารางที่ ๔.๒๖ พบว่า ประชาชนท่ีมีระยะเวลาท่ีอาศัยอยู่ในพื้นท่ี ระหว่าง ๑ – ๕ 
ปี มีความคิดเห็นต่อบทบาทผู้น าฝ่ายปกครองในการจัดการปัญหาความขัดแย้ง มากกว่า ประชาชนท่ีมี
ระยะเวลาท่ีอาศัยอยู่ในพื้นท่ี ๖ – ๑๐ ปี 

 ประชาชนท่ีมีระยะเวลาท่ีอาศัยอยู่ในพื้นท่ี ระหว่าง ๖ – ๑๐ ปี และ๑๑ – ๑๕ ปี มี
ความคิดเห็นต่อบทบาทผู้น าฝ่ายปกครองในการจัดการปัญหาความขัดแย้ง  มากกว่า ประชาชนท่ีมี
ระยะเวลาอาศัยอยู่ในพื้นท่ีมากกว่า ๑๕ ปี อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐๕ 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 





๘๙ 
    
ตารางที่ ๔.๒๗ การเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยส าคัญน้อยท่ีสุดของบทบาทผู้น า
    ฝ่ายปกครองในการจัดการปัญหาความขัดแย้งในอ าเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี  โดย
    จ าแนกตามบทบาทผู้น าฝ่ายปกครองในการจัดการปัญหาความขัดแย้ ง ใน              
    ด้านการประนีประนอม 

 
(n=๓๙๘) 

 
ระยะเวลาที่อาศัยอยู่ใน

พื้นที ่

 
 
 

ระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในพื้นที ่
๑ – ๕ ปี ๖ – ๑๐ ปี ๑๑ – ๑๕ ปี มากกว่า ๑๕ 

ปี 
 ๓.๙๘ ๔.๒๑ ๔.๑๐ ๓.๙๕ 

๑ – ๕ ปี ๓.๙๘ - -๐.๒๓* -๐.๑๒ ๐.๐๓ 
๖ – ๑๐ ปี ๔.๒๑ - - ๐.๑๑ ๐.๒๖* 
๑๑ – ๑๕ ปี ๔.๑๐ - - - ๐.๑๕* 
มากกว่า ๑๕ ปี ๓.๙๕ - - - - 

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ 
 

จากตารางที่ ๔.๒๗ พบว่า ประชาชนท่ีมีระยะเวลาท่ีอาศัยอยู่ในพื้นท่ี ระหว่าง ๑ – ๕ 
ปี มีความคิดเห็นต่อบทบาทผู้น าฝ่ายปกครองในการจัดการปัญหาความขัดแย้ง น้อยกว่า ประชาชนท่ี
มีระยะเวลาท่ีอาศัยอยู่ในพื้นท่ีระหว่าง ๖ – ๑๐ ปี  

 ประชาชนท่ีมีระยะเวลาท่ีอาศัยอยู่ในพื้นท่ี ระหว่าง ๖ – ๑๐ ปี และ๑๑ – ๑๕ ปี มี
ความคิดเห็นต่อบทบาทผู้น าฝ่ายปกครองในการจัดการปัญหาความขัดแย้ง  มากกว่า ประชาชนท่ีมี
ระยะเวลาอาศัยอยู่ในพื้นท่ีมากกว่า ๑๕ ปี อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐๕ 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 





๙๐ 
    
ตารางที่ ๔.๒๘ การเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยส าคัญน้อยท่ีสุดของบทบาทผู้น า
    ฝ่ายปกครองในการจัดการปัญหาความขัดแย้งในอ าเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี  โดย
    จ าแนกตามบทบาทผู้น าฝ่ายปกครองในการจัดการปัญหาความขัดแย้ ง ใน             
    ด้านการร่วมมือ 

 
(n=๓๙๘) 

 
ระยะเวลาที่อาศัยอยู่ใน

พื้นที ่

 
 
 

ระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในพื้นที ่
๑ – ๕ ปี ๖ – ๑๐ ปี ๑๑ – ๑๕ ปี มากกว่า ๑๕ 

ปี 
 ๔.๐๗ ๔.๒๔ ๔.๑๐ ๓.๙๗ 

๑ – ๕ ปี ๔.๐๗ - -๐.๑๗* -๐.๐๓ ๐.๑๐ 
๖ – ๑๐ ปี ๔.๒๔ - - ๐.๑๔* ๐.๒๗* 
๑๑ – ๑๕ ปี ๔.๑๐ - - - ๐.๑๓* 
มากกว่า ๑๕ ปี ๓.๙๗ - - - - 

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ 
 

จากตารางที่ ๔.๒๘ พบว่า ประชาชนท่ีมีระยะเวลาท่ีอาศัยอยู่ในพื้นท่ี ระหว่าง ๑ – ๕ 
ปี มีความคิดเห็นต่อบทบาทผู้น าฝ่ายปกครองในการจัดการปัญหาความขัดแย้ง น้อยกว่า ประชาชนท่ี
มีระยะเวลาท่ีอาศัยอยู่ในพื้นท่ีระหว่าง ๖ – ๑๐ ปี  

 ประชาชนท่ีมีระยะเวลาท่ีอาศัยอยู่ในพื้นท่ี ระหว่าง ๖ – ๑๐ ปี มีความคิดเห็นต่อ
บทบาทผู้น าฝ่ายปกครองในการจัดการปัญหาความขัดแย้ง มากกว่า ประชาชนท่ีมีระยะเวลาอาศัยอยู่
ในพื้นท่ี ๑๑ – ๑๕ ปี และระยะเวลาท่ีอาศัยอยู่ในพื้นท่ีมากกว่า ๑๕ ปี อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี
ระดับ ๐.๐๕ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 





๙๑ 
    
ตารางที่ ๔.๒๙ การเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยส าคัญน้อยท่ีสุดของบทบาทผู้น า
    ฝ่ายปกครองในการจัดการปัญหาความขัดแย้งในอ าเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี  โดย
    จ าแนกตามบทบาทผู้น าฝ่ายปกครองในการจัดการปัญหาความขัดแย้ ง ใน           
    ด้านการบังคับ 

 
(n=๓๙๘) 

 
ระยะเวลาที่อาศัยอยู่ใน

พื้นที ่

 
 
 

ระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในพื้นที ่
๑ – ๕ ปี ๖ – ๑๐ ปี ๑๑ – ๑๕ ปี มากกว่า ๑๕ 

ปี 
 ๓.๙๕ ๔.๑๘ ๔.๐๘ ๓.๙๓ 

๑ – ๕ ปี ๓.๙๕ - -๐.๒๓* -๐.๑๓ ๐.๐๒ 
๖ – ๑๐ ปี ๔.๑๘ - - ๐.๑๐ ๐.๒๕* 
๑๑ – ๑๕ ปี ๔.๐๘ - - - ๐.๑๕* 
มากกว่า ๑๕ ปี ๓.๙๓ - - - - 

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ 
 

จากตารางที่ ๔.๒๙ พบว่า ประชาชนท่ีมีระยะเวลาท่ีอาศัยอยู่ในพื้นท่ี ระหว่าง ๑ – ๕ 
ปี มีความคิดเห็นต่อบทบาทผู้น าฝ่ายปกครองในการจัดการปัญหาความขัดแย้ง น้อยกว่า ประชาชนท่ี
มีระยะเวลาท่ีอาศัยอยู่ในพื้นท่ีระหว่าง ๖ – ๑๐ ปี  

 ประชาชนท่ีมีระยะเวลาท่ีอาศัยอยู่ในพื้นท่ี ระหว่าง ๖ – ๑๐ ปี และ ๑๑ – ๑๕ ปี 
มีความคิดเห็นต่อบทบาทผู้น าฝ่ายปกครองในการจัดการปัญหาความขัดแย้ง มากกว่า ประชาชนท่ีมี
ระยะเวลาท่ีอาศัยอยู่ในพื้นท่ีมากกว่า ๑๕ ปี อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐๕ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





๙๒ 
    
ตารางที่ ๔.๓๐ ผลสรุปโดยรวมการเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนต่อบทบาทผู้น าฝ่าย   
    ปกครองในการจัดการปัญหาความขัดแย้งในอ าเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี โดยจ าแนก
    ตามบทบาทผู้น าฝ่ายปกครองในการจัดการปัญหาความขัดแย้ง  
    ตามสมมติฐานท่ี ๑ – ๕ 

(n=๓๙๘) 
สมมติ
ฐาน 

ตัวแปร
ต้น 

ตัวแปรตาม ค่า t ค่า F Sig ผลการศึกษา 
ยอมรับ ปฏิเสธ 

๑. เพศ บทบาทผู้น าฝ่าย
ปกครองในการ
จัดการปัญหาความ
ขัดแย้ง 

 
๐.๗๑๐ 

 
- 

 
๐.๔๗๘ 

 
- 

 
 

๒. อายุ บทบาทผู้น าฝ่าย
ปกครองในการ
จัดการปัญหาความ
ขัดแย้ง 

 
- 

 
๔.๓๒๙** 

 
๐.๐๐๐ 

 
 

 
- 

๓. ระดับ
การศึกษา 

บทบาทผู้น าฝ่าย
ปกครองในการ
จัดการปัญหาความ
ขัดแย้ง 

 
- 

 
๙.๒๔๗** 

 
๐.๐๐๐ 

 
 

 
- 

๔. อาชีพ บทบาทผู้น าฝ่าย
ปกครองในการ
จัดการปัญหาความ
ขัดแย้ง 

 
- 

 
๘.๙๙๒** 

 
๐.๐๐๐ 

 
 

 
- 

๕. ระยะเวลา
ท่ีอยู่อาศัย
ในพื้นท่ี 

บทบาทผู้น าฝ่าย
ปกครองในการ
จัดการปัญหาความ
ขัดแย้ง 

 
- 

 
๙.๒๔๗** 

 
๐.๐๐๐ 

 
 

 
- 

 
จากตารางที่ ๔.๓๐ ผลสรุปโดยรวมการเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนต่อ

บทบาทผู้น าฝ่ายปกครองในการจัดการปัญหาความขัดแย้งในอ าเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี ดังนี้ 
ประชาชนท่ีมีเพศต่างกัน มีความคิดเห็นต่อบทบาทผู้น า ฝ่ายปกครองในการจัดการ

ปัญหาความขัดแย้งในอ าเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี  โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน จึงปฏิเสธสมมติฐาน
การวิจัย 

ประชาชนท่ีมีอายุต่างกัน มีความคิดเห็นต่อบทบาทผู้น า ฝ่ายปกครองในการจัดการ
ปัญหาความขัดแย้งในอ าเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี โดยภาพรวมแตกต่างกัน จึงยอมรับสมมติฐานการ
วิจัย 



๙๓ 
    

ประชาชนท่ีมีระดับการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นต่อบทบาทผู้น าฝ่ายปกครองในการ
จัดการปัญหาความขัดแย้งในอ าเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี โดยภาพรวมแตกต่างกัน จึงยอมรับ
สมมติฐานการวิจัย 

ประชาชนท่ีมีอาชีพต่างกัน มีความคิดเห็นต่อบทบาทผู้น าฝ่ายปกครองในการจัดการ
ปัญหาความขัดแย้งในอ าเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี โดยภาพรวมแตกต่างกัน จึงยอมรับสมมติฐานการ
วิจัย 

ประชาชนท่ีมีระยะเวลาท่ีอาศัยอยู่ในพื้นท่ีต่างกัน มีความคิดเห็นต่อบทบาทผู้น าฝ่าย
ปกครองในการจัดการปัญหาความขัดแย้งในอ าเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี โดยภาพรวมแตกต่างกัน จึง
ยอมรับสมมติฐานการวิจัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๙๔ 
    
๔.๔ ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นเก่ียวกับ ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะของบทบาทผู้น า
ฝ่ายปกครองในการจัดการปัญหาความขัดแย้งในอ าเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี 

 ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะบทบาทผู้น าฝ่ายปกครองในการจัดการปัญหา
ความขัดแย้งในอ าเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี  จ าแนกตามรายด้าน รายละเอียดดังแสดงในตารางท่ี 
๔.๓๑ – ๔.๓๒ 

 
ตารางที่ ๔.๓๑ ปัญหาและอุปสรรคเกี่ยวกับบทบาทผู้น าฝ่ายปกครองในการจัดการปัญหาความ  
          ขัดแย้งในอ าเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี 
 
ล าดับ ปัญหาและอุปสรรค จ านวน 

๑. ก านันผู้ใหญ่บ้านอยู่ใต้บารมีของผู้มีอ านาจในท้องถิ่น พอมีปัญหาเกิดขึ้นจึงไม่
สามารถแก้ไข 

 
๒ 

๒. ผู้น าไม่ยอมหลีกเล่ียง การปะทะและแบ่งฝ่ายแบ่งพวก ๒ 
๓. ผู้น าบางท่านไม่ให้มีการเจรจากันท้ังสองฝ่ายเพราะเป็นญาติกัน ๓ 

๔. ประชาชนไม่ฟังเหตุผลต่างคนต่างกระทบกันและโทษท่ีจะได้รับตามกฎหมายก็
ตามมา 

            
๔ 

๕. ผู้อาศัยในชุมชนขาดความร่วมมือภายในชุมชน ๒ 
๖. การเป็นเครือญาติระหว่างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งท าให้อาจไม่ได้รับความเช่ือถือ  ๓ 
๗. การเจรจาบางครั้งอาจไม่เป็นกลางเพราะถูกช้ีน า ๒ 
๘. การใช้อ านาจในทางไม่ชอบธรรมไม่ช่วยให้สถานการณ์ดีขึ้น ๒ 
๙. การให้ความร่วมมือแสดงถึงเจตนารมณ์ในการท่ีจะให้สถานการณ์ดีขึ้นดังนั้น 

ความร่วมมือจึงเป็นส่ิวท่ีมีในการเจรจาทุกขั้นตอนของคณะกรรมการทราบ
เหตุการณ์ 

 
 

๒ 
๑๐. การแบ่งฝักแบ่งฝ่ายคนละข้างกันจึงท าให้ปัญหาต่างๆบานปลายเพราะคนรอบ

ข้างคอยยุยงท าให้ชุมชนแตกแยกกัน 
 

๓ 
๑๑. ส่วนมากประชาชนในชุมชนจะแบ่งเป็นกลุ่มๆเป็นฝักเป็นฝ่าย ๕ 
๑๒. เมื่อเป็นผู้น าแล้วไม่ออกมาท างานอย่างเต็มท่ีเอาแต่ประโยชน์ส่วนตน ๕ 

 
 
 
  

 
 
 



๙๕ 
    
ตารางที่ ๔.๓๒ ข้อเสนอแนะในการเสริมสร้างบทบาทผู้น าฝ่ายปกครองในการจัดการปัญหาความ
     ขัดแย้งในชุมชน อ าเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี 
ล าดับ ข้อเสนอแนะ จ านวน 

 
๑. ต้องมีคณะกรรมการหมู่บ้าน หรือของต่างมาช่วยท าเป็นคณะ ๕ 
๒. ต้องให้ฝ่ายปกครองของต่างอ าเภอหรือจังหวัดลงมาพื้นท่ีมีปัญหาเกิดขึ้นและ

แก้ปัญหา 
 

๒ 
๓. ไม่ควรหลีกหนีปัญหาท่ีเกิดขึ้น ควรเข้าแก้ไขโดยด่วน ๒ 
๔. ควรใช้ผู้ใหญ่ท่ีท้ังสองฝ่ายหรือกลุ่มคนท่ีนับถือ มาช่วยเป็นกลางเพื่อแก้ไข ๑ 
๕. ควรจัดสรรงานใหเ้หมาะสม กระจายงานให้ถูกกับหน้าท่ีท่ีปฏิบัติ  ๒ 
๖. ค่อยๆเจรจาหาเหตุและผลท่ีเกิดขึ้นและช่วยกันแก้ไข ๑ 
๗. ทุกคนต้องใช้เหตุผลในการลดปัญหาความขัดแย้ง ๑ 
๘. ควรจัดโครงการอบรมปฏิบัติธรรมทุกเดือน ๒ 
๙. คนเป็นผู้น าต้องมีความเป็นกลางของทุกๆปัญหาจงเป็นแนวทางท่ีแก้ปัญหาได้ ๒ 

๑๐. ควรหากิจกรรมให้ท าร่วมกันในด้านความสามัคคีกลมเกลียวรักกันในชุมชนให้มี
บ่อยๆขึ้นเพราะถ้ามีร่วมมือท ากิจกรรมร่วมกันก็จะซึมซับไปเรื่อยๆแล้วชุมชนก็
จะรักกัน 

 
 

๕ 
๑๑. ผู้น าควรเรียนรู้เรื่องกฎหมายการปกครองให้มากๆจะได้มีข้อมูลไว้แก้ปัญหา

ชุมชน 
 

๑ 
๑๒. ถ้ามีความขัดแย้งกันสองฝ่ายต้องมีเหตุต้องมีผลเพื่อมาสรุปปัญหาร่วมกันรับฟัง

เหตุผลซึ่งกันและกันทุกอย่างจะแก้ไขได้ 
 

๑ 
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๔.๕ ผลการวิเคราะห์แบบสัมภาษณ์ของผู้ให้ข้อมูลหลักเก่ียวกับบทบาทผู้น าฝ่ายปกครองในการ
จัดการปัญหาความขัดแย้งในอ าเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี 

การสัมภาษณ์นี้ มีจุดมุ่งหมายในการศึกษารวบรวมข้อมูลประกอบการวิเคราะห์บทบาท
ผู้น าฝ่ายปกครองในการจัดการปัญหาความขัดแย้งในอ าเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี  ถามตามแนวคิด
ของสมิต สัชฌุกร ซึ่งแบ่งออกเป็น ๕ ด้าน ได้แก่ ๑) ด้านการหลีกเล่ียง ๒) ด้านการปรองดอง         ๓) 
ด้านการประนีประนอม ๔) ด้านการร่วมมือกัน และ ๕) ด้านการบังคับ ซึ่งสรุปบทสัมภาษณ์เชิงลึก 
(In-depth Interview) ผู้ให้ข้อมูลหลัก (Key Informant) จ านวน ๑๒ ท่าน ดังต่อไปนี้ 

๑) ด้านการหลีกเลี่ยง 
การแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง โดยวิธีการหลีกเล่ียง เป็นการแก้ไขปัญหาท่ีไม่สามารถท า

ให้ปัญหาความขัดแย้ง ได้รับการแก้ไขแก้ไขให้หมดส้ินไปอย่างถาวร และปัญหานั้นก็ไม่ได้รับการแก้ไข 
วิธีการนี้ควรใช้กันปัญหาเล็กน้อยท่ีไม่ส าคัญอะไรต่อคู่กรณี ใช้ระยะเวลาท าให้ คู่กรณีท่ีมีความขัดแย้ง
นั้นเอง ควรหลีกเล่ียงวิธีการนี้๑ ควรให้ทุกฝ่ายหยุดปัญหาท้ังหมดแล้วค่อยหาแนวทางแก้ไข๒ การ
แก้ปัญหาโดยใช้วิธีการหลีกเล่ียงนั้นถือว่าเป็นการแก้ไขปัญหาอีกวิธีหนึ่งท่ีดีแต่ไม่ได้แก้ไขปัญหาได้ทุก
กรณี กรณีท่ีสามารถใช้ได้คือ กรณีท่ีผู้น ามีความขัดแย้งกับลูกบ้านหรือลูกบ้านไม่เช่ือถือผู้น าสามารถ
ใช้คนกลางท่ีสองฝ่ายมีความเช่ือถือให้มาไกล่เกล่ียเพื่อแก้ปัญหาให้ยุติลงได้ด้วยดี โดยท่ีผู้น าไม่ต้องลง
มาแก้ไขปัญหาเอง๓ การแบ่งพรรคแบ่งพวกคนละข้างกันจึงท าให้ปัญหาต่างๆบานปลาย เพราะคน
รอบข้างคอยยุแยง ท าให้ชุมชน แตกแยกกัน คนเป็นผู้น าต้องมีความเป็นกลางของทุกๆปัญหา จะเป็น
แนวทางท่ีแก้ ปัญหาได้๔ ผู้น ามีบุคลิกภาพเฉยชา ไม่กระท าการใดๆ ปล่อยให้ปัญหานั้นคล่ีคลายด้วย
ตัวเองโดยใช้ระยะเวลามากจนท าให้เกิดการทะเลาะวิวาท๕ ผู้น าขาดบุคลิกภาพท่ีน่าเช่ือถือ ไม่อยาก
เข้าไปรับรู้ ปัญหา ปล่อยปัญหานั้นคล่ีคลายด้วยกันเองโดย ไม่เข้าไปเจรจา ควรต้องพัฒนาบุคลิกภาพ
ส านึกของความเป็นผู้น า เข้าหา ประเด็นปัญหาท่ีมีการร้องขอคือเป็นหน้าท่ีต้องกระท า๖ ผู้น าขาด
ความรับผิดชอบต่อหน้าท่ีแล้วก็ไม่ใส่ใจประชาชนท่ีเข้ามาขอความช่วยเหลือ๗ การแก้ไขปัญหาโดยการ
เจรจา ไม่ควรหลีกเล่ียงปัญหาท่ีเกิดขึ้น๘ ต้องพูดคุยรายละเอียดท้ังสองฝ่ายได้รับข้อตกลงกันใน ระดับ
แรกอธิบาย ข้อผิดพลาดของแต่ละฝ่ายและสรุปเรื่องท่ีเกิดขึ้น๙ การไม่ปะทะหรือไม่เผชิญหน้ากับ
คู่กรณีท่ีคุยกันไม่เข้าใจ๑๐ ถือการแบ่งฝักแบ่งฝ่ายคนละข้างกันจึงท าให้ปัญหาต่างๆบานปลายเพราะ

                                                             
๑ สัมภาษณ์ นายพิเนตร เลิศเขมทัต, นายอ าเภอบ้านบึง, ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๑. 
๒ สัมภาษณ์ นายอิสรานนท์ แก้วเนตร, ปลัดอ าเภอบ้านบึง, ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๑. 
๓ สัมภาษณ์ นางสาวปวีณา ธีรสถิตย์ธรรม, ปลัดอ าเภอบ้านบึง, ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๑. 
๔ สัมภาษณ์ นายสุเชษฐ์ แสงไพบูลย์, ก านันต าบลมาบไผ่, ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๑. 
๕ สัมภาษณ์ นายสราวุธ ชูสวัสด์ิ, ก านันต าบลบ้านบึง, ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๑. 
๖ สัมภาษณ์ นายจิรวัฒน์ ลออรุ่งเรืองกิจ, ก านันต าบลบ้านบึง, ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๑. 
๗ สัมภาษณ์ นายสุทัศน์ พงเผ่าพงษ์, ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๓ ต าบลหนองซ้ าซาก, ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๑. 
๘ สัมภาษณ์ นางวันเพ็ญ ลาภขจรกิจ, ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๑ ต าบลหนองบอนแดง, ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๑. 
๙ สัมภาษณ์ นายอภิชาติ สว่างไพร, ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๕ ต าบลบ้านบึง, ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๑. 
๑๐ สัมภาษณ์ บุศรินทร์ จรุงพัฒนานนท์, ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๕ ต าบลมาบไผ่, ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๑. 



๙๗ 
    
คนรอบข้างคอยยุยงท าให้ชุมชนแตกแยกกัน คนเป็นผู้น าต้องมีความเป็นกลางของทุกๆปัญหาจงเป็น
แนวทางท่ีแก้ปัญหาได้๑๑ ผู้ใหญ่บ้านควรตัดสินปัญหาของคู่กรณีโดยหลีกเล่ียงความเป็นเครือญาติ๑๒  

สรุป การหลีกเหล่ียง เป็นการแก้ไขปัญหาท่ีไม่สามารถท าให้ปัญหาความขัดแย้ง ได้รับ
การแก้ไขแก้ไขให้หมดส้ินไปอย่างถาวร วิธีการหลีกเล่ียงนั้นถือว่าเป็นการแก้ไขปัญหาอีกวิธีหนึ่งท่ีดีแต่
ไม่ได้แก้ไขปัญหาได้ทุกกรณี กรณีท่ีสามารถใช้ได้คือ กรณีท่ีผู้น ามีความขัดแย้งกับลูกบ้านหรือลูกบ้าน
ไม่เช่ือถือผู้น าสามารถใช้คนกลางท่ีสองฝ่ายมีความเช่ือถือให้มาไกล่เกล่ียเพื่อแก้ปัญหาให้ยุติลงได้
ด้วยดี คนเป็นผู้น าต้องมีความเป็นกลางของทุกๆปัญหาจะเป็นแนวทางท่ีแก้ปัญหาได้ 

๒) ด้านการปรองดอง 
เป็นวิธีแก้ปัญหาด้วยการให้คู้กรณีฝ่ายหนึ่งยอมตามความต้องการของคู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่ง   

ดังนั้นผลลัพธ์ออกมาจึงเป็นผลบอกของฝ่ายได้และเป็นผลลบของฝ่ายยินยอมเสีย จึงเป็นวิธีการท่ีได้
ต้องมีวิธีการท่ีต้องมีประสิทธิภาพมากนัก ยกเว้นคู่กรณีฝ่ายยินยอมเสีย มีจิตใจงามมีความเอื้ออาทร
และต้องการให้ความขัดแย้งมันจบส้ิน หรือมีความเคารพนับถือผู้ท าหน้าท่ีปรองดอง๑๓ ทุกฝ่ายต้องมี
กิจกรรมหรือท ากิจกรรมร่วมกันจึงจะเกิดความรัก ความสามัคคี๑๔ ผู้น าควรเสนอให้คู่กรณีท้ังสองฝ่าย
เจรจาตกลงกันโดยใช้สันติวิธีและให้ความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย แต่ผู้น าควรท่ีจะสร้างความน่าเช่ือถือ
และความไว้วางใจแก่ลูกบ้านวิธีนี้ถึงจะใช้ได้ผลถ้าคู่กรณีท้ังสองฝ่ายไม่เกิดความเช่ือถือ ถึงไม่สามารถ
แก้ไขปัญหาได้๑๕ ส่วนมากชุมชนต่างๆ จะแบ่งกันเป็นกลุ่ม พยายามหากิจกรรม ให้ท าร่วมกันในด้าน
ความสามัคคี กลมเกลียว รักใคร่กัน ในชุมชนให้บ่อยไปขึ้นเพราะถ้ามีความร่วมมือและท ากิจกรรม
ร่วมกันก็จะท าให้ ซึมซับไปเรื่อยๆ แล้วชุมชนจะรักใคร่กัน๑๖ ผู้น าขาดบุคลิกภาพท่ีน่าเช่ือถือไม่เป็น
ผู้น าทางความคิดจิตใจของคนในชุมชน ต้องพัฒนาบุคลิกภาพและคุณภาพของผู้น าให้มีความสามารถ
เป็นท่ีพึ่งของคนในชุมชนยามเดือดร้อนได้ ใช้ท้ังพระเดชและพระคุณกับคนในชุมชนเพื่อแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของคนในชุมชนจนเกิดการยอมรับ เกิดศรัทธาความเช่ือถือ๑๗ ก านันผู้ใหญ่บ้านควร
สร้างกิจกรรมหมู่บ้านเพื่อความปรองดองสามัคคี๑๘ ต้องจัดกิจกรรมร่วมกันหรือท ากิจกรรมร่วมกันใน
หมู่บ้านของตนเอง และควรเข้าหาประชาชนอยู่ตลอดเพื่อความสามัคคีปรองดองกัน๑๙ เป็นการ
แก้ปัญหาด้วยการยอมเสียสละความต้องการของตนเอง เพื่อท่ีจะให้ฝ่ายตรงข้ามบรรลุความต้องการ
ของตน  เพราะฉะนั้นควรหากิจกรรมท่ีเป็นรูปแบบของความสามัคคีช่วยกันท างานบ่อยๆจะได้
ปรองดองกัน๒๐ หากิจกรรมเพิ่มในหมู่บ้านงานบุญต่างๆ ชวนมาร่วมงานในภาพหมู่บ้านและต าบลใช้
                                                             

๑๑ สัมภาษณ์ นางนิจจารีย์ เน่ืองจ านง, ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๓ ต าบลหนองชาก, ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๑. 
๑๒ สัมภาษณ์ ด.ต. วีรยุทธ แก้วพรม, ต ารวจอ าเภอบ้านบึง, ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๑. 
๑๓ สัมภาษณ์ นายพิเนตร เลิศเขมทัต, นายอ าเภอบ้านบึง, ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๑. 
๑๔ สัมภาษณ์ นายอิสรานนท์ แก้วเนตร, ปลัดอ าเภอบ้านบึง, ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๑. 
๑๕ สัมภาษณ์ นางสาวปวีณา ธีรสถิตย์ธรรม, ปลัดอ าเภอบ้านบึง, ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๑. 
๑๖ สัมภาษณ์ นายสุเชษฐ์ แสงไพบูลย์, ก านันต าบลมาบไผ่, ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๑. 
๑๗ สัมภาษณ์ นายสราวุธ ชูสวัสด์ิ, ก านันต าบลบ้านบึง, ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๑. 
๑๘ สัมภาษณ์ นายจิรวัฒน์ ลออรุ่งเรืองกิจ, ก านันต าบลบ้านบึง, ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๑. 
๑๙ สัมภาษณ์ นายสุทัศน์ พงเผ่าพงษ์, ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๓ ต าบลหนองซ้ าซาก, ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๑. 
๒๐ สัมภาษณ์ นางวันเพ็ญ ลาภขจรกิจ , ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๑ ต าบลหนองบอนแดง , ๑๖ ธันวาคม 

๒๕๖๑. 



๙๘ 
    
กรรมการหมู่บ้านผู้ช่วยลงพื้นท่ี ร่วมกิจกรรมต่างไปใกล้ชิดกับชาวบ้านให้มีส่วนร่วม๒๑ ต้องหาวิธีการ
พูดคุยกันปรับความเข้าใจซึ่งกันและกันในกรณีท่ีมีปัญหาความขัดแย้ง๒๒ ส่วนมากชุมชนต่างๆจะ
แบ่งเป็นกลุ่มๆ ควรหากิจกรรมให้ท าร่วมกันในด้านความสามัคคีกรมเกี่ยวรักกันในชุมชนให้มีบ่อยๆขึ้น
เพราะถ้ามีร่วมมือท ากิจกรรมร่วมกันก็จะซึมซับไปเรื่อยๆแล้วชุมชนก็จะรักกัน๒๓ เมื่อเกิดปัญหาความ
ขัดแย้งในหมู่บ้าน ก านันผู้ใหญ่บ้านควรใช้เวลาไปพูดคุยกับคู่กรณีแต่ละฝ่ายเพื่อลดปัญหาความขัดแย้ง
นั้น๒๔ 

สรุป การปรองดอง เป็นวิธีแก้ปัญหาด้วยการให้คู่กรณีฝ่ายหนึ่งยอมตามความต้องการ
ของคู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่ง ดังนั้นผลลัพธ์ออกมาจึงเป็นผลบอกของฝ่ายได้และเป็นผลลบของฝ่ายยินยอม
เสีย จึงเป็นวิธีการท่ีได้ต้องมีวิธีการท่ีต้องมีประสิทธิภาพมากนัก ยกเว้นคู่กรณีฝ่ายยินยอมเสีย มีจิตใจ
งามมีความเอื้ออาทรและต้องการให้ความขัดแย้งมันจบส้ิน หรือมีความเคารพนับถือผู้ท าหน้าท่ี
ปรองดอง ส่วนมากชุมชนต่างๆจะแบ่งเป็นกลุ่มๆ ควรหากิจกรรมให้ท าร่วมกันในด้านความสามัคคี
กรมเกี่ยวรักกันในชุมชนให้มีบ่อยๆขึ้นเพราะถ้ามีร่วมมือท ากิจกรรมร่วมกันก็จะซึมซับไปเรื่อยๆแล้ว
ชุมชนก็จะรักกัน 

๓) ด้านการประนีประนอม 
เป็นวิธีการแก้ไขปัญหา โดยคู่กรณีท้ังสองฝ่ายตกลงยินยอมน้อมเข้าหากัน พบกันครึ่ง

ทาง คือต่างฝ่ายต่างยอมเสียสละ แต่เพื่อความสงบเรียบร้อย ไม่เกิดความขัดแย้ง จึงยินยอมท้ังสอง
ฝ่าย เรียกว่าจบกันด้วยดี แต่เสียความรู้สึกนิดหน่อย แต่ถ้ากรณีเสียสละเพื่อส่วนรวม วิธีการนี้จะ
ได้ผลดีผู้ก าหนดท่ีประนีประนอม ต้องมวีาทศิลป์โน้มน้าวจิตใจคู่กรณีท้ังสองฝ่ายเห็นแก่ส่วนรวม๒๕  
ทุกฝ่ายต้องยอมรับปัญหาร่วมกันแล้วหาหนทางแก้ไข๒๖ การแก้ไขปัญหาโดยใช้วิธีการประนีประนอม
ยอมความโดยส่วนใหญ่ผู้น ามักจะใช้วิธีนี้ในการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นเนื่องจากวิธีนี้ เป็นวิธีท่ีผู้น าใช้
ความสัมพันธ์ส่วนตัวในการแก้ไขปัญหาโดยท าให้คู่กรณีท้ังสองฝ่ายยอมรับในเงื่อนไขท่ีดีท่ีสุดโดยไม่
เกิดความขัดแย้งในพื้นท่ีเพิ่มขึ้นขึ้น๒๗ ก านันผู้ใหญ่บ้านต้องหาข้อดีข้อเสียในปัญหานั้นไปและท าความ
เข้าใจท้ังสองฝ่ายว่าปัญหาเกิดจากอะไร บางครั้งเรื่องเล็กๆ น้อยๆท าให้เกิดปัญหาผู้น าควรเรียนรู้เรื่อง
กฎหมาย การปกครองให้มากๆ จะได้มีข้อมูลไว้ แก้ไขปัญหาชุมชน๒๘ ผู้น าขาดความรู้ในบทบาทของ
ผู้น าท่ีมีหน้าท่ีประนีประนอมขาดความรู้ในข้อกฎหมายท่ีเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหา พัฒนาองค์ความรู้
ในข้อกฎหมายท้ังบทบาทของผู้ท าหน้าท่ีประนีประนอมและความขัดแย้ง๒๙ ก านันผู้ใหญ่บ้านควร
ความรู้ในการทะเลาะวิวาท ท าหน้าท่ีของตนเองใช้ความสามารถขอตนเองเพื่อให้ท้ังสองฝ่ายยอม

                                                             
๒๑ สัมภาษณ์ นายอภิชาติ สว่างไพร, ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๕ ต าบลบ้านบึง, ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๑. 
๒๒ สัมภาษณ์ บุศรินทร์ จรุงพัฒนานนท์, ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๕ ต าบลมาบไผ่, ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๑. 
๒๓ สัมภาษณ์ นางนิจจารีย์ เน่ืองจ านง, ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๓ ต าบลหนองชาก, ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๑. 
๒๔  สัมภาษณ์ ด.ต. วีรยุทธ แก้วพรม, ต ารวจอ าเภอบ้านบึง, ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๑. 
๒๕ สัมภาษณ์ นายพิเนตร เลิศเขมทัต, นายอ าเภอบ้านบึง, ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๑. 
๒๖ สัมภาษณ์ นายอิสรานนท์ แก้วเนตร, ปลัดอ าเภอบ้านบึง, ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๑. 
๒๗ สัมภาษณ์ นางสาวปวีณา ธีรสถิตย์ธรรม, ปลัดอ าเภอบ้านบึง, ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๑. 
๒๘ สัมภาษณ์ นายสุเชษฐ์ แสงไพบูลย์, ก านันต าบลมาบไผ่, ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๑. 
๒๙ สัมภาษณ์ นายสราวุธ ชูสวัสด์ิ, ก านันต าบลบ้านบึง, ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๑. 



๙๙ 
    
ความกันและรับข้อตกลงร่วมกันได้๓๐ ถ้าเรามีความเป็นผู้น าท่ีเคารพดูแลชาวบ้านอย่างดี รับรองไม่มี
อุปสรรคอยู่ท่ีผู้น าอย่างเดียว ช่วยให้เขาศรัทธาในตัวผู้น าการเจรจาหรือปัญหาก็ไม่เกิดขึ้นถึงเกิดขึ้นก็
คุยกันได้๓๑ ก านันผู้ใหญ่บ้านวิธีการแก้ไขปัญหาท่ีบุคคลท้ังสองฝ่ายท่ีมีความขัดแย้ง สามารถตกลงกัน
ได้โดยวิธีพบกันครึ่งทางต่างฝ่ายต่างต้องยอมลดความต้องการบางส่วนของตนลง ดังนั้นวิธีการนั้นจึง
เป็นการท่ีแต่ละฝ่ายต้องเสียสละบางส่วนเพื่อให้ได้ข้อตกลงท่ีสามารถยุติปัญหาความขัดแย้ง๓๒          
ก านัน ผู้ใหญ่บ้านต้องเป็นกลางเรื่องต่างไปในพื้นท่ี ไม่เอียงข้างใดข้างหนึ่งต้องกล้าท าฝ่ายไหนผิดถูก
และต้องยอมรับกันได้ใช้เวทีประชุมรับฟังปัญหาพร้อมแก้ไข๓๓ ก านันผู้ใหญ่บ้านมีการเรียกคู่กรณีมา
ไกล่เกล่ียปัญหาท่ีขัดแย้ง เพื่อหาข้อสรุปเกี่ยวกับปัญหาท่ีเกิดขึ้น๓๔ ก านันผู้ใหญ่บ้านต้องหาข้อดี
ในปัญหานั้นๆและท าความเข้าใจท้ังสองฝ่ายว่าปัญหาเกิดจากอะไรบางครั้งเรื่องเล็กๆน้อยๆท าให้เกิด
ปัญหา ผู้น าควรเรียนรู้เรื่องกฎหมายการปกครองให้มากๆจะได้มีข้อมูลไว้แก้ปัญหาชุมชน๓๕ ก านัน
ผู้ใหญ่บ้านใช้ความคุ้นเคยกัน ไปพูดคุยต่อรอง อะลุ่มอล่วยให้คู่กรณีท้ังสองฝ่ายยอมรับเงื่อนไขและ
ข้อตกลงระหว่างกัน๓๖ 

สรุป การประนีประนอม เป็นวิธีการแก้ไขปัญหา โดยคู่กรณีท้ังสองฝ่ายตกลงยินยอม
น้อมเข้าหากัน พบกันครึ่งทาง คือต่างฝ่ายต่างยอมเสียสละ แต่เพื่อความสงบเรียบร้อย ไม่เกิดความ
ขัดแย้ง จึงยินยอมท้ังสองฝ่าย เรียกว่าจบกันด้วยดี แต่เสียความรู้สึกนิดหน่อย แต่ถ้ากรณีเสียสละเพื่อ
ส่วนรวม วิธีการนี้จะได้ผลดีผู้ก าหนดท่ีประนีประนอม ต้องมีวาทศิลป์โน้มน้าวจิตใจคู่กรณีท้ังสองฝ่าย
เห็นแก่ส่วนรวม และเป็นการแก้ไขปัญหาโดยใช้วิธีการประนีประนอมยอมความโดยส่วนใหญ่ผู้น า
มักจะใช้วิธีนี้ในการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นเนื่องจากวิธีนี้ เป็นวิธีท่ีผู้น าใช้ความสัมพันธ์ส่วนตัวในการ
แก้ไขปัญหาโดยท าให้คู่กรณีท้ังสองฝ่ายยอมรับในเงื่อนไขท่ีดีท่ีสุดโดยไม่เกิดความขัดแย้งในพื้นท่ี
เพิ่มขึ้นขึ้น 

๔) ด้านการร่วมมือ 
เป็นวิธีการใช้การเจรจา พูดคุยตกลงกันระหว่างคู่กรณี  เป็นวิธีการท่ีได้ผลดีท่ีสุดเพราะ

ข้อตกลงเกิดจากความพึงพอใจของท้ังสองฝ่าย ผู้ท าหน้าท่ีเป็นตัวกลาง ต้องวางตัวเป็นกลาง ควรดู
ตามเจรจาตกลงให้เป็นไปตามแนวทางท่ีคู่กรณีพึงพอใจ ซึ่งอาจต้องใช้เวลาในการเจรจาท าความเข้าใจ
กัน๓๗ ทุกฝ่ายต้องมีกิจกรรมร่วมกัน เป็นกิจกรรมสาธารณประโยชน์ วันส าคัญๆ ทางพระพุทธสาสนา
และกิจกรรมต่างๆร่วมกันของภาครัฐและเอกชน๓๘ การแก้ไขปัญหาความขัดแย้งโดนการร่วมมือกัน
นั้นเป็นอีกวิธีที่ดีแต่ส่ิงส าคัญคือ ตัวผู้น าจะต้องมีความส าพันธ์ที่ดีกับผู้ท่ีน่านับถือหรือผู้ท่ีคู่กรณีมีความ
                                                             

๓๐ สัมภาษณ์ นายจิรวัฒน์ ลออรุ่งเรืองกิจ, ก านันต าบลบ้านบึง, ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๑. 
๓๑ สัมภาษณ์ นายสุทัศน์ พงเผ่าพงษ์, ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๓ ต าบลหนองซ้ าซาก, ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๑. 
๓๒ สัมภาษณ์ นางวันเพ็ญ ลาภขจรกิจ , ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๑ ต าบลหนองบอนแดง , ๑๖ ธันวาคม 

๒๕๖๑. 
๓๓ สัมภาษณ์ นายอภิชาติ สว่างไพร, ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๕ ต าบลบ้านบึง, ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๑. 
๓๔ สัมภาษณ์ บุศรินทร์ จรุงพัฒนานนท์, ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๕ ต าบลมาบไผ่, ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๑. 
๓๕ สัมภาษณ์ นางนิจจารีย์ เน่ืองจ านง, ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๓ ต าบลหนองชาก, ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๑. 
๓๖ สัมภาษณ์ ด.ต. วีรยุทธ แก้วพรม, ต ารวจอ าเภอบ้านบึง, ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๑. 
๓๗ สัมภาษณ์ นายพิเนตร เลิศเขมทัต, นายอ าเภอบ้านบึง, ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๑. 
๓๘ สัมภาษณ์ นายอิสรานนท์ แก้วเนตร, ปลัดอ าเภอบ้านบึง, ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๑. 



๑๐๐ 
    
เคารพนับถือเพื่อให้มาช่วยแก้ไขปัญหาความขัดแย้งสามารถเจรจาต่อรอง ให้คู่กรณียอมท าตาม
ข้อตกลงโดยดี๓๙ ก านัน ผู้ใหญ่บ้านต้องขอความร่วมมือจากผู้น ามาท างานร่วม กันแบบมีเหตุผล 
ท้ังชาวบ้านในชุมชนด้วย ถ้ามีความขัดแย้ง ท้ังสองฝ่าย ต้องมีเหตุมีผล เพื่อมาสรุปปัญหาร่วมกันรับฟัง
เหตุผลซึ่งกันและกันทุกอย่างจะแก้ไขได้๔๐ ผู้น าชุมชนอาจท าเพิกเฉยหรือท าเกินขอบเขตเพราะคู่กรณี
ท้ังสองฝ่ายเจรจากันลงตัว หรือแสดงบทบาทของผู้เป็นคนกลางเกินความจ าเป็น๔๑ ก านันผู้ใหญ่บ้าน
ต้องหาวิธีการเพื่อท าให้ชุมชนในหมู่บ้านอยู่กันอย่างสงบไม่ทะเลาะกัน ควรหากิจกรรมเล่นร่วมกันคือ
กีฬาหมู่บ้าน๔๒ ถ้าเรามีความเป็นผู้น าท่ีเคารพดูแลชาวบ้านอย่างดี รับรองไม่มีอุปสรรคอยู่ท่ีผู้น าอย่าง
เดียว ช่วยให้เขาศรัทธาในตัวผู้น าการเจรจาหรือปัญหาก็ไม่เกิดขึ้นถึงเกิดขึ้นก็คุยกันได้๔๓ การร่วมมือ
กันเป็นวิธีท่ีมีประสิทธิภาพมากท่ีสุดจากวิธีการแก้ปัญหาความขัดแย้ง คู่กรณีท้ังสองฝ่ายยินยอมท่ีจะ
หันหน้าเข้าหารือกันเพื่อหาวิธีที่ดีท่ีสุดในการช่วยกันแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง๔๔ ก านันผู้ใหญ่บ้าน ลง
พื้นท่ีร่วมกับ อสม. กรรมการหมู่บ้าน ผู้ช่วยเป็นคนกลางเรื่องเทศบาลกับชาวบ้าน รับรู้ข่าวสารต่างๆ 
ในเวทีประชุมในแต่ละเดือน๔๕ ก านันผู้ใหญ่บ้านควรหาคนท่ีมีความเครารพนับถือในหมู่บ้าน มาพูดคุย
เมื่อเกิดความขัดแย้งขึ้น เพื่อความขัดแย้งท่ีเกิดขึ้นนั้นไม่บานปลายและยุติลงได้๔๖ ต้องขอความ
ร่วมมือจากผู้น ามาท างานร่วมกันแบบมีเหตุผลพร้อมท้ังชาวบ้านในชุมชนด้วย ถ้ามีความขัดแย้งกัน
สองฝ่ายต้องมีเหตุต้องมีผลเพื่อมาสรุปปัญหาร่วมกันรับฟังเหตุผลซึ่งกันและกันทุกอย่างจะแก้ไขได้๔๗ 
ก านันผู้ใหญ่บ้านควรให้ความร่วมมืออย่างเต็มท่ีเพื่อจัดการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งต่อเหตุการณ์ท่ี
เกิดขึ้น๔๘ 

 
สรุป การร่วมมือ เป็นวิธีการใช้การเจรจา พูดคุยตกลงกันระหว่างคู่กรณี  เป็นวิธีการท่ี

ได้ผลดีท่ีสุดเพราะข้อตกลงเกิดจากความพึงพอใจของท้ังสองฝ่าย ผู้ท าหน้าท่ีเป็นตัวกลาง ต้องวางตัว
เป็นกลาง ควรดูตามเจรจาตกลงให้เป็นไปตามแนวทางท่ีคู่กรณีพึงพอใจ ซึ่งอาจต้องใช้เวลาในการ
เจรจาท าความเข้าใจกันและการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งโดนการร่วมมือกันนั้นเป็นอีกวิธีท่ีดีแต่ส่ิง
ส าคัญคือ ตัวผู้น าจะต้องมีความส าพันธ์ที่ดีกับผู้ท่ีน่านับถือหรือผู้ท่ีคู่กรณีมีความเคารพนับถือเพื่อให้มา
ช่วยแก้ไขปัญหาความขัดแย้งสามารถเจรจาต่อรองให้คู่กรณียอมท าตามข้อตกลงโดยดี 

๕) ด้านการบังคับ 

                                                             
๓๙ สัมภาษณ์ นางสาวปวีณา ธีรสถิตย์ธรรม, ปลัดอ าเภอบ้านบึง, ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๑. 
๔๐ สัมภาษณ์ นายสุเชษฐ์ แสงไพบูลย์, ก านันต าบลมาบไผ่, ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๑. 
๔๑ สัมภาษณ์ นายสราวุธ ชูสวัสด์ิ, ก านันต าบลบ้านบึง, ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๑. 
๔๒ สัมภาษณ์ นายจิรวัฒน์ ลออรุ่งเรืองกิจ, ก านันต าบลบ้านบึง, ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๑. 
๔๓ สัมภาษณ์ นายสุทัศน์ พงเผ่าพงษ์, ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๓ ต าบลหนองซ้ าซาก, ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๑. 
๔๔ สัมภาษณ์ นางวันเพ็ญ ลาภขจรกิจ , ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๑ ต าบลหนองบอนแดง , ๑๖ ธันวาคม 

๒๕๖๑. 
๔๕ สัมภาษณ์ นายอภิชาติ สว่างไพร, ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๕ ต าบลบ้านบึง, ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๑. 
๔๖ สัมภาษณ์ บุศรินทร์ จรุงพัฒนานนท์, ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๕ ต าบลมาบไผ่, ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๑. 
๔๗ สัมภาษณ์ นางนิจจารีย์ เน่ืองจ านง, ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๓ ต าบลหนองชาก, ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๑. 
๔๘ สัมภาษณ์ ด.ต. วีรยุทธ แก้วพรม, ต ารวจอ าเภอบ้านบึง, ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๑. 



๑๐๑ 
    

เป็นวิธีการแก้ปัญหา ท่ีต้องใช้พระเดชหรือใช้อ านาจท่ีตนมีอยู่มาบีบบังคับคู่กรณีให้
ยินยอม ซึ่งผู้ท าหน้าท่ีในการแก้ไขปัญหาด้วยวิธีนี้ต้องเป็นผู้มีอ านาจ เป็นท่ีเคารพย าเกรงหรือสืบบท
กฎหมายมารองรับปัญหาอาจจะไม่ได้รับการแก้ไขอย่างยั่งยืน อาจเกิดประทุขึ้นมาอีกได้๔๙ ผู้น าขาด
บุคลิกความเป็นผู้น า ขาดองค์ความรู้ในข้อปัญหาความขัดแย้ง พัฒนาบุคลิกภาพของผู้น าให้มาความ
น่าเช่ือถือกล้าตัดสินปัญหาพัฒนาความรู้ในข้อกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องศึกษาแก่นแท้ของปัญหาและคู่กรณี
เพื่อความแม่นย าในการตัดสิน๕๐ การแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในด้านนี้เป็นวิธีที่น าจะต้องใช้บทบาท
อ านาจหน้าท่ีทางกฎหมายบังคับลูกบ้านในฐานนะตนเป็นผู้น าหมู่บ้านลูกบ้านจะต้องเช่ือฟังส่ิงส าคัญท่ี
ผู้น าต้องมีนั้นคือความรู้ทางกฎหมายเพื่อให้เกิดความน่าเช่ือถือ สามารถบอกลูกบ้านได้ว่าถ้าไม่ท าตาม
กฎหมายจะมีโทษอะไรบ้างเพื่อให้ลูกบ้านเช่ือฟังและยอมรับข้อตกลงตามเงื่อนไขโดยปราศจากความ
ขัดแย้ง๕๑ ผู้น าต้องหาเหตุและผลของปัญหานั้นไปอธิบายให้คู่ กรณีท้ังสองฝ่าย เข้าใจ ปัญหาท่ีเกิดข้ึน
ต้องอธิบายท้ัง เหตุและผล ให้ท้ังสองฝ่ายเข้าใจในปัญหาต่างไปท่ีเกิดขึ้น๕๒ ผู้น าต้องหาเหตุและผลของ
ปัญหานั้นๆอธิบาย ให้คู่กรณีท้ังสองฝ่ายเข้าใจถึงปัญหาท่ีเกิดขึ้นน าข้อกฎหมายนั้นๆมาอธิบายให้
คู่กรณีรับทราบ๕๓ ก านันผู้ใหญ่บ้าน เจรจาแล้วแต่ยังหาข้อยุติไม่ได้ ก็เรียกต ารวจมาด าเนินคดีตาม
กฎหมาย๕๔ มันขึ้นอยู่กับผู้น า ท าตัวให้ชาวบ้านศรัทธาก็แก้ปัญหาได้ดี บังคับลูกบ้านให้อยู่ในก าเกณฑ์
ได้๕๕ ก านันผู้ใหญ่บ้านอยู่ใต้บารมีของผู้มีอ านาจในท้องถิ่น พอมีปัญหาเกิดขึ้นจึงไม่สามารถแก้ไข  
ต้องมีคณะกรรมการหมู่บ้าน หรือของต่างมาช่วยท าเป็นคณะ๕๖ ในเรื่องปกครองต้องให้ความรู้กับ
ชาวบ้านในเรื่องข้อกฎหมายกระท าความผิดและการกระท าความผิดผู้ใหญ่จะคุยได้หรือไม่ต้องพูดให้
ชาวบ้านรับข้อ เสนอเราให้ได้๕๗ เมื่อคู่กรณีท้ังสองฝ่ายตกลงกันไม่ได้ต้องใช้กฎหมายมาบังคับเพื่อให้
ความขัดแย้งไม่รุนแรง๕๘ ส่วนมากก็ไม่มีการบังคับอะไรคุยกันทุกฝ่ายต้องใช้เหตุผลในการลดปัญหา
ความขัดแย้ง ถ้าปัญญานั้นรุนแรงเกินไปก็จะเข้าสู่กระบวนการกฎหมายต่อไป๕๙ ก านันผู้ใหญ่บ้านน า
ข้อกฎหมายเกี่ยวกับบทลงโทษมาแสดงให้คู่กรณี ได้รับทราบถึงผลการตัดสินปัญหาท่ีเกิดขึ้น๖๐ 

สรุป การบังคับ เป็นวิธีการแก้ปัญหา ท่ีต้องใช้พระเดชหรือใช้อ านาจท่ีตนมีอยู่มาบีบ
บังคับคู่กรณีให้ยินยอม ซึ่งผู้ท าหน้าท่ีในการแก้ไขปัญหาด้วยวิธีนี้ต้องเป็นผู้มีอ านาจ เป็นท่ีเคารพย า
เกรงหรือสืบบทกฎหมายมารองรับปัญหาอาจจะไม่ได้รับการแก้ไขอย่างยั่งยืน อาจเกิดประทุขึ้นมาอีก

                                                             
๔๙ สัมภาษณ์ นายพิเนตร เลิศเขมทัต, นายอ าเภอบ้านบึง, ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๑. 
๕๐ สัมภาษณ์ นายอิสรานนท์ แก้วเนตร, ปลัดอ าเภอบ้านบึง, ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๑. 
๕๑ สัมภาษณ์ นางสาวปวีณา ธีรสถิตย์ธรรม, ปลัดอ าเภอบ้านบึง, ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๑. 
๕๒ สัมภาษณ์ นายสุเชษฐ์ แสงไพบูลย์, ก านันต าบลมาบไผ่, ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๑. 
๕๓ สัมภาษณ์ นายสราวุธ ชูสวัสด์ิ, ก านันต าบลบ้านบึง, ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๑. 
๕๔ สัมภาษณ์ นายจิรวัฒน์ ลออรุ่งเรืองกิจ, ก านันต าบลบ้านบึง, ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๑. 
๕๕ สัมภาษณ์ นายสุทัศน์ พงเผ่าพงษ์, ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๓ ต าบลหนองซ้ าซาก, ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๑. 
๕๖ สัมภาษณ์ นางวันเพ็ญ ลาภขจรกิจ, ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๑ ต าบลหนองบอนแดง , ๑๖ ธันวาคม 

๒๕๖๑. 
๕๗ สัมภาษณ์ นายอภิชาติ สว่างไพร, ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๕ ต าบลบ้านบึง, ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๑. 
๕๘ สัมภาษณ์ บุศรินทร์ จรุงพัฒนานนท์, ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๕ ต าบลมาบไผ่, ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๑. 
๕๙ สัมภาษณ์ นางนิจจารีย์ เน่ืองจ านง, ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๓ ต าบลหนองชาก, ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๑. 
๖๐ สัมภาษณ์ ด.ต. วีรยุทธ แก้วพรม, ต ารวจอ าเภอบ้านบึง, ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๑. 



๑๒๔ 
    
ได้และการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในด้านนี้เป็นวิธีที่น าจะต้องใช้บทบาทอ านาจหน้าท่ีทางกฎหมาย
บังคับลูกบ้านในฐานนะตนเป็นผู้น าหมู่บ้านลูกบ้านจะต้องเช่ือฟังส่ิงส าคัญท่ีผู้น าต้องมีนั้นคือความรู้
ทางกฎหมายเพื่อให้เกิดความน่าเช่ือถือ สามารถบอกลูกบ้านได้ว่าถ้าไม่ท าตามกฎหมายจะมีโทษ
อะไรบ้างเพื่อให้ลูกบ้านเช่ือฟังและยอมรับข้อตกลงตามเงื่อนไขโดยปราศจากความขัดแย้ง 

 
๔.๖ สรุปองค์ความรู้ท่ีได้จากการวิจัย 

จากการวิจัยเรื่อง“บทบาทผู้น าฝ่ายปกครองในการจัดการปัญหาความขัดแย้งในชุมชน
อ าเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี”ผู้วิจัยได้สรุปองค์ความรู้ดังแสดงในแผนภาพท่ี ๔.๑ 



 
 

 

  

๑๐๓
 

 

 
  

บทบาทผู้น าฝ่ายปกครองในการจัดการปัญหาความ
ขัดแย้งในชุมชนอ าเภอบ้านบึง จังหวดัชลบุร ี

ด้านความร่วมมือ 

๑.ผู้น าได้เชิญผู้อาวุโสหรือผู้ทรงคุณวุฒิเข้าร่วมในการพิจารณา
แก้ไขปัญหาความขัดแย้ง 
๒.เมื่อเกิดความขัดแย้งผู้น ามักแก้ไขปัญหาโดยอาศัยความร่วมมือ
จากทุกฝ่ายในชุมชน 
๓.ผู้น าใหค้วามร่วมมืออย่างเต็มที่ในการแก้ปัญหาความขัดแย้งที่
เกิดขึ้น 
๔.ผู้น าจะต้องมีความส าพันธ์ที่ดีกับผู้ที่น่านับถือหรือผู้ที่คู่กรณีมี
ความเคารพนับถือเพื่อให้มาช่วยแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง 
๕.ก านัน ผู้ใหญ่บ้านต้องขอความร่วมมือจากผู้น ามาท างานร่วม 
กันแบบมีเหตุผล พร้อมทั้งชาวบ้านในชุมชนด้วย 
๖.ก านันผู้ใหญ่บ้านควรให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่เพื่อจัดการ
แก้ไขปัญหาความขัดแย้งต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น 

ด้านการประนีประนอม 
๑.ผู้น าใช้ความสัมพันธ์ส่วนตัวช่วยในการต่อรองอะลุ่มอล่วยให้คู่กรณี
ยอมรับเงื่อนไข และข้อตกลงระหว่างกัน 
๒.เมื่อมีการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในหมู่บ้าน ผู้น าเปิดโอกาสให้บุคคล
อ่ืนในหมู่บ้านเข้าร่วมช่วยเหลือในกระบวนการแก้ไขปัญหาเพื่อหาข้อยุติ 
๓.ผู้น าแก้ไขปัญหาความขัดแย้งด้วยการเจรจาต่อรองให้ทั้งสอง ฝ่ายพบกัน
คร่ึงทางเพื่อให้เป็นผลส าเร็จ 
๔.ก านัน ผู้ใหญ่บ้านต้องเป็นกลางเร่ืองต่างไปในพื้นที่ ไม่เอียงข้างใดข้าง
หน่ึงต้องกล้าท าฝ่ายไหนผิดถูก 
๕.ก านันผู้ใหญ่บ้านมีการเรียกคู่กรณีมาไกล่เกลี่ยปัญหาที่ขัดแย้ง เพื่อหา
ข้อสรุปเก่ียวกับปัญหาที่เกิดขึ้น 
๖.ผู้น าควรเรียนรู้เร่ืองกฎหมายการปกครองให้มากๆจะได้มีข้อมูลไว้
แก้ปัญหาชุมชน 

 

ด้านการหลกีเหลี่ยง 

๑.ผู้น ามักตัดสินปัญหาของคู่กรณีโดยหลีกเลี่ยงความเป็น
เครือญาติ 
๒.ผู้น ามักจะระงับเหตุอารมณ์ เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหายืดเย้ือ
หรือเสียเวลา ระหว่างการสนทนาปัญหา 
๓.ผู้น าได้หลีกเลี่ยงการเผชิญหน้า โดยห้ามทะเลาะโต้เถียง
กันจนกว่าจะมีคนกลางเพื่อตัดสินยุติความกัน 
๔.คนเป็นผู้น าต้องมีความเป็นกลางของทุกๆปัญหาจงเป็น
แนวทางที่แก้ปัญหาได้ 
๕.ควรต้องพัฒนาบุคลิกภาพส านึกของความเป็นผู้น า เข้าหา 
ประเด็นปัญหาที่มีการร้องขอคือเป็นหน้าที่ต้องกระท า 
๖.ควรให้ทุกฝ่ายหยุดปัญหาทั้ งหมดแล้วค่อยหาแนว
ทางแก้ไข 

 

 

แผนภาพที่ ๔.๑ สรุปองค์ความรู้ท่ีได้จากการวิจัย 

ด้านการปรองดอง 
๑.ผู้น าใช้ความสัมพันธ์ส่วนตัวท าให้คู่กรณียอมรับข้อตกลงในการ
แก้ไขปัญหาความขัดแย้งร่วมกัน 
๒.เมื่อเกิดความขัดแย้งก านันผู้ใหญ่บ้านเสนอให้มีการเจรจา
เพื่อให้เกิดความพอใจกับทุกฝ่าย 
๓.เมื่อเกิดปัญหาความขัดแย้งในหมู่บ้าน ผู้น าได้ใช้เวลาเข้าไป
พูดคุยกับคู่กรณีแต่ละฝ่ายที่บ้านเพื่อลดความขัดแย้งก่อนจะมีข้อ
พิพาท 
๔.หากิจกรรมเพิ่มในหมู่บ้านงานบุญต่างๆ ชวนมาร่วมงานในภาพ
หมู่บ้านและต าบลใช้กรรมการหมู่บ้านผู้ช่วยลงพื้นที่ ร่วมกิจกรรม
ต่างไปใกล้ชิดกับชาวบ้านให้มีส่วนร่วม 
๕.ควรเข้าหาประชาชนอยู่ตลอดเพื่อความสามัคคีปรองดองกัน 
๖.ทุกฝ่ายต้องมีกิจกรรมหรือท ากิจกรรมร่วมกันจึงจะเกิดความรัก 
ความสามัคคี 
 

 

ด้านการบังคับ 

๑.ผู้น าได้น าข้อกฎหมายเก่ียวกับบทลงโทษมาแสดงให้คู่กรณีได้รับทราบถึง
ผลการตัดสินปัญหาที่เกิดขึ้น 
๒.เมื่อเกิดปัญหาความขัดแย้งขึ้นผู้น ามักจะเอาอ านาจ ต าแหน่ง บารมีหรือ
ความได้เปรียบทางสถานะที่เหนือกว่ามากล่าวอ้างประกอบเพื่อยุติความ
ขัดแย้ง 
๓.เมื่อเกิดปัญหาความขัดแย้งระหว่างคู่กรณีขึ้น ผู้น าแสวงหาการสนับสนุน
จากคนอ่ืนเพื่อป้องกันการโต้แย้งหรือการตัดสินยุติความขัดแย้ง 
๔.ก านันผู้ใหญ่บ้าน เจรจาแล้วแต่ยังหาข้อยุติไม่ได้ ก็เรียกต ารวจมา
ด าเนินคดีตามกฎหมาย 
๕.ผู้น าหมู่บ้านลูกบ้านจะต้องเชื่อฟังสิ่งส าคัญที่ผู้น าต้องมีน้ันคือความรู้ทาง
กฎหมายเพื่อให้เกิดความน่าเชื่อถือ 
๖.ก านันผู้ใหญ่บ้านน าข้อกฎหมายเก่ียวกับบทลงโทษมาแสดงใหคู้ก่รณี 
ได้รับทราบถึงผลการตัดสินปัญหาที่เกิดขึ้น 



๑๐๔ 
 

 

  

๑๐๓
 

 

จากแผนภาพที่ ๔.๑ องค์ความรู้จากการวิจัย “บทบาทผู้น าฝ่ายปกครองในการจัดการ
ปัญหาความขัดแย้งในชุมชนอ าเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี”สรุปได้ว่า บทบาทผู้น าฝ่ายปกครอง
ประกอบไปด้วย ๕ ด้านคือ ๑. ด้านการหลีกเหล่ียง ๒. ด้านการปรองดอง ๓. ด้านการประนีประนอม 
๔. ด้านการร่วมมือ ๕. ด้านการบังคับ  

๑.ด้านการหลีกเหลี่ยง 
การหลีกเหล่ียง เป็นการแก้ไขปัญหาท่ีไม่สามารถท าให้ปัญหาความขัดแย้ง ได้รับการ

แก้ไขแก้ไขให้หมดส้ินไปอย่างถาวร วิธีการหลีกเล่ียงนั้นถือว่าเป็นการแก้ไขปัญหาอีกวิธีหนึ่งท่ีดีแต่
ไม่ได้แก้ไขปัญหาได้ทุกกรณี 

๒.ด้านการปรองดอง 
การปรองดอง เป็นวิธีแก้ปัญหาด้วยการให้คู้กรณีฝ่ายหนึ่งยอมตามความต้องการของ

คู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่ง ดังนั้นผลลัพธ์ออกมาจึงเป็นผลบอกของฝ่ายได้และเป็นผลลบของฝ่ายยินยอมเสีย 
จึงเป็นวิธีการท่ีได้ต้องมีวิธีการท่ีต้องมีประสิทธิภาพมากนัก ยกเว้นคู่กรณีฝ่ายยินยอมเสีย มีจิตใจงามมี
ความเอื้ออาทรและต้องการให้ความขัดแย้งมันจบส้ิน  

๓.ด้านการประนีประนอม 
การประนีประนอม เป็นวิธีการแก้ไขปัญหา โดยคู่กรณีท้ังสองฝ่ายตกลงยินยอมน้อมเข้า

หากัน พบกันครึ่งทาง คือต่างฝ่ายต่างยอมเสียสละ แต่เพื่อความสงบเรียบร้อย ไม่เกิดความขัดแย้ง จึง
ยินยอมท้ังสองฝ่าย เรียกว่าจบกันด้วยดี แต่เสียความรู้ สึกนิดหน่อย แต่ถ้ากรณีเสียสละเพื่อส่วนรวม 
วิธีการนี้จะได้ผลดีผู้ก าหนดท่ีประนีประนอม ต้องมีวาทศิลป์โน้มน้าวจิตใจคู่กรณีท้ังสองฝ่ายเห็นแก่
ส่วนรวม 

๔.ด้านการร่วมมือ 
การร่วมมือ เป็นวิธีการใช้การเจรจา พูดคุยตกลงกันระหว่างคู่กรณี  เป็นวิธีการท่ีได้ผลดี

ท่ีสุดเพราะข้อตกลงเกิดจากความพึงพอใจของท้ังสองฝ่าย ผู้ท าหน้าท่ีเป็นตัวกลาง ต้องวางตัวเป็น
กลาง ควรดูตามเจรจาตกลงให้เป็นไปตามแนวทางท่ีคู่กรณีพึงพอใจ 

๕.ด้านการบังคับ 
การบังคับ เป็นวิธีการแก้ปัญหา ท่ีต้องใช้พระเดชหรือใช้อ านาจท่ีตนมีอยู่มาบีบบังคับ

คู่กรณีให้ยินยอม ซึ่งผู้ท าหน้าท่ีในการแก้ไขปัญหาด้วยวิธีนี้ต้องเป็นผู้มีอ านาจ เป็นท่ีเคารพย าเกรงหรือ
สืบบทกฎหมายมารองรับปัญหาอาจจะไม่ได้รับการแก้ไขอย่างยั่งยืน 

 
 
 
 



 
 

 

 

บทที่ ๕ 
 

สรุป อภปิรายและข้อเสนอแนะ 
 

การวิจัยเรื่อง “บทบาทผู้น าฝ่ายปกครองในการจัดการปัญหาความขัดแย้งในชุมชน
อ าเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี”โดยมีวัตถุประสงค์การวิจัย ดังนี้ ๑) เพื่อศึกษาบทบาทผู้น าฝ่ายปกครอง
ในการจัดการปัญหาความขัดแย้งในอ าเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี  ๒) เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็น
ของประชาชนท่ีมีต่อบทบาทผู้น าฝ่ายปกครองในการจัดการปัญหาความขัดแย้งในอ าเภอบ้านบึง 
จังหวัดชลบุรี จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล ๓) เพื่อศึกษาปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะแนว
ทางการเสริมสร้างบทบาทผู้น าฝ่ายปกครองในการจัดการปัญหาความขัดแย้งในอ าเภอบ้านบึง จังหวัด
ชลบุรี 

การศึกษาวิจัยครั้งนี้ ด าเนินการตามระเบียบวิธีวิจัยแบบผสมวิธี (Mixed Methods 
Research) โดยเป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ซึ่งเป็นการวิจัยเชิงส ารวจ 
(Survey Research) โดยกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย คือ ประชาชนในอ าเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี  
ซึ่งใช้วิธีการสุ่มตัวอย่าง จากสูตรของ Taro Yamane กลุ่มตัวอย่างจ านวน ๓๙๘ คน วิเคราะห์ข้อมูล
โดยหาความถี่  (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) หาค่าเฉล่ีย (Mean) และค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) การทดสอบค่าที (t-test) และการทดสอบค่าเอฟ (F-test) ด้วย
วิธีการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One Way ANOVA) ในกรณีตัวแปรต้นต้ังแต่ ๓ กลุ่มข้ึนไป 
เมื่อพบว่ามีความแตกต่างจะท าการเปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉล่ียเป็นรายคู่ด้วยวิธีผลต่าง
นัยส าคัญน้อยท่ีสุด (Least Significant Difference : LSD.)  และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative 
Research) ประกอบการสัมภาษณ์เ ชิ ง ลึก  (In-Depth Interview) กับ ผู้ ให้ข้อมู ลส า คัญ  (Key 
Informants) และใช้เทคนิคการวิเคราะห์เนื้อหาประกอบบริบท ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

 
๕.๑ สรุปผลการวิจัย 

๕.๑.๑ ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบสอบถาม 
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชายมีจ านวน ๒๑๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๕๓.๕๐   

มีอายุระหว่าง ๓๐ - ๔๙ ปี มีจ านวน ๒๓๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๕๘.๐๐ มกีารศึกษาระดับมัธยมศึกษา/
ปวช./ปวส. จ านวน ๒๔๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๖๑.๓๐ มีอาชีพรับจ้าง จ านวน ๑๘๕ คน คิดเป็นร้อยละ 
๔๖.๕๐ มีระยะเวลาท่ีอาศัยอยู่ในพื้นท่ีมากกว่า ๑๕ ปี มีจ านวน ๑๓๙ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๔.๙๐  

 
 
 



๑๐๖ 

 

 

๕.๑.๒ ข้อมูลระดับบทบาทผู้น าฝ่ายปกครองในการจัดการปัญหาความขัดแย้งใน
อ าเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี 

บทบาทผู้น าฝ่ายปกครองในการจัดการปัญหาความขัดแย้งในอ าเภอบ้านบึง จังหวัด
ชลบุรี โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( x̅ = ๔.๐๘, S.D. = ๐.๔๑๔) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านท้ัง ๕ 
ด้าน สรุปได้ ดังนี้ 

 
๑. ด้านการหลีกเลี่ยง บทบาทผู้น าฝ่ายปกครองในการจัดการปัญหาความขัดแย้ง               

ในอ าเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (x̅ = ๔.๑๑, S.D. = ๐.๔๗๘) 
๒. ด้านการปรองดอง บทบาทผู้น าฝ่ายปกครองในการจัดการปัญหาความขัดแย้งใน

อ าเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรีโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (x̅ = ๔.๑๐, S.D. = ๐.๔๗๙) 
๓. ด้านการประนีประนอม บทบาทผู้น าฝ่ายปกครองในการจัดการปัญหาความขัดแย้ง

ในอ าเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (x̅ = ๔.๐๗, S.D. = ๐.๔๖๗) 
๔. ด้านการร่วมมือ บทบาทผู้น าฝ่ายปกครองในการจัดการปัญหาความขัดแย้งใน

อ าเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (x̅ = ๔.๑๐, S.D. = ๐.๔๗๒) 
๕. ด้านการบังคับ บทบาทผู้น าฝ่ายปกครองในการจัดการปัญหาความขัดแย้งในอ าเภอ

บ้านบึง จังหวัดชลบุรี โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (x̅ = ๔.๐๔, S.D. =๐.๕๒๙) 
 
๕.๑.๓ ผลการทดสอบสมมติฐาน 
ผลการทดสอบสมมติฐาน บทบาทผู้น าฝ่ายปกครองในการจัดการปัญหาความขัดแย้งใน

อ าเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี โดยจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ 
และระยะเวลาท่ีอาศัยอยู่ในพื้นท่ี เพื่อน าไปสู่การตอบสมมติฐานท่ีต้ังไว้ ซึ่งสามารถแสดงรายละเอียด
ได้ดังนี้ 

สมมติฐานข้อที่ ๑ ประชาชนท่ีมี เพศ ต่างกันมีความคิดเห็นต่อบทบาทผู้น าฝ่าย
ปกครองในการจัดการปัญหาความขัดแย้งในอ าเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี  ไม่แตกต่างกัน (Sig.= 
๐.๔๗๘) ดังนั้นจึงปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย 

สมมติฐานข้อที่ ๒ ประชาชนท่ีมี อายุ ต่างกันมีความคิดเห็นต่อบทบาทผู้น าฝ่าย
ปกครองในการจัดการปัญหาความขัดแย้งในอ าเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี  แตกต่างกัน (Sig.=๐.๐๑๔) 
ดังนั้นจึงยอมรับสมมติฐานการวิจัย 

สมมติฐานข้อที่ ๓ ประชาชนท่ีมี ระดับการศึกษา ต่างกันมีความคิดเห็นต่อบทบาทผู้น า
ฝ่ายปกครองในการจัดการปัญหาความขัดแย้งในอ าเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี  แตกต่างกัน (Sig.=
๐.๐๐๐) ดังนั้นจึงยอมรับสมมติฐานการวิจัย 

สมมติฐานข้อที่ ๔ ประชาชนท่ีมี อาชีพ ต่างกันมีความคิดเห็นต่อบทบาทผู้น าฝ่าย
ปกครองในการจัดการปัญหาความขัดแย้งในอ าเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี  แตกต่างกัน (Sig.=๐.๐๐๐) 
ดังนั้นจึงยอมรับสมมติฐานการวิจัย 



๑๐๗ 

 

 

สมมติฐานข้อที่ ๕ ประชาชนท่ีมี ระยะเวลาท่ีอาศัยอยู่ในพื้นท่ี ต่างกันมีความคิดเห็นต่อ
บทบาทผู้น าฝ่ายปกครองในการจัดการปัญหาความขัดแย้งในอ าเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี แตกต่างกัน
(Sig.=๐.๐๐๐) ดังนั้นจึงยอมรับสมมติฐานการวิจัย 

๕.๑.๔ สรุปแบบสัมภาษณ์ 
บทบาทผู้น าฝ่ายปกครองในการจัดการปัญหาความขัดแย้งในอ าเภอบ้านบึง จังหวัด

ชลบุรี ซึ่งประกอบด้วย ๕ ด้าน ดังนี้ 
๑. ด้านการหลีกเลี่ยง เป็นการแก้ไขปัญหาท่ีไม่สามารถท าให้ปัญหาความขัดแย้ง ได้รับ

การแก้ไขแก้ไขให้หมดส้ินไปอย่างถาวร วิธีการหลีกเล่ียงนั้นถือว่าเป็นการแก้ไขปัญหาอีกวิธีหนึ่งท่ีดีแต่
ไม่ได้แก้ไขปัญหาได้ทุกกรณี กรณีท่ีสามารถใช้ได้คือ กรณีท่ีผู้น ามีความขัดแย้งกับลูกบ้านหรือลูกบ้าน
ไม่เช่ือถือผู้น าสามารถใช้คนกลางท่ีสองฝ่ายมีความเช่ือถือให้มาไกล่เกล่ียเพื่อแก้ปัญหาให้ยุติลงได้
ด้วยดี คนเป็นผู้น าต้องมีความเป็นกลางของทุกๆปัญหาจะเป็นแนวทางท่ีแก้ปัญหาได้ 

๒. ด้านการปรองดอง เป็นวิธีแก้ปัญหาด้วยการให้คู่กรณีฝ่ายหนึ่งยอมตามความ
ต้องการของคู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่ง ดังนั้นผลลัพธ์ออกมาจึงเป็นผลบอกของฝ่ายได้และเป็นผลลบของฝ่าย
ยินยอมเสีย จึงเป็นวิธีการท่ีได้ต้องมีวิธีการท่ีต้องมีประสิทธิภาพมากนัก ยกเว้นคู่กรณีฝ่ายยินยอมเสีย 
มีจิตใจงามมีความเอื้ออาทรและต้องการให้ความขัดแย้งมันจบส้ิน หรือมีความเคารพนับถือผู้ท าหน้าท่ี
ปรองดอง ส่วนมากชุมชนต่างๆจะแบ่งเป็นกลุ่มๆ ควรหากิจกรรมให้ท าร่วมกันในด้านความสามัคคี
กรมเกี่ยวรักกันในชุมชนให้มีบ่อยๆขึ้นเพราะถ้ามีร่วมมือท ากิจกรรมร่วมกันก็จะซึมซับไปเรื่อยๆแล้ว
ชุมชนก็จะรักกัน 

๓. ด้านการประนีประนอม เป็นวิธีการแก้ไขปัญหา โดยคู่กรณีท้ังสองฝ่ายตกลงยินยอม
น้อมเข้าหากัน พบกันครึ่งทาง คือต่างฝ่ายต่างยอมเสียสละ แต่เพื่อความสงบเรียบร้อย ไม่เกิดความ
ขัดแย้ง จึงยินยอมท้ังสองฝ่าย เรียกว่าจบกันด้วยดี แต่เสียความรู้สึกนิดหน่อย แต่ถ้ากรณีเสียสละเพื่อ
ส่วนรวม วิธีการนี้จะได้ผลดีผู้ก าหนดท่ีประนีประนอม ต้องมีวาทศิลป์โน้มน้าวจิตใจคู่กรณีท้ังสองฝ่าย
เห็นแก่ส่วนรวม และเป็นการแก้ไขปัญหาโดยใช้วิธีการประนีประนอมยอมความโดยส่วนใหญ่ผู้น า
มักจะใช้วิธีนี้ในการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นเนื่องจากวิธีนี้ เป็นวิธีท่ีผู้น าใช้ความสัมพันธ์ส่วนตัวในการ
แก้ไขปัญหาโดยท าให้คู่กรณีท้ังสองฝ่ายยอมรับในเงื่อนไขท่ีดีท่ีสุดโดยไม่เกิดความขัดแย้งในพื้นท่ี
เพิ่มขึ้นขึ้น 

๔. ด้านการร่วมมือ เป็นวิธีการใช้การเจรจา พูดคุยตกลงกันระหว่างคู่กรณี  เป็นวิธีการ
ท่ีได้ผลดีท่ีสุดเพราะข้อตกลงเกิดจากความพึงพอใจของท้ังสองฝ่าย ผู้ท าหน้าท่ีเป็นตัวกลาง ต้องวางตัว
เป็นกลาง ควรดูตามเจรจาตกลงให้เป็นไปตามแนวทางท่ีคู่กรณีพึงพอใจ ซึ่งอาจต้องใช้เวลาในการ
เจรจาท าความเข้าใจกันและการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งโดนการร่วมมือกันนั้นเป็นอีกวิธีท่ีดีแต่ส่ิง
ส าคัญคือ ตัวผู้น าจะต้องมีความส าพันธ์ที่ดีกับผู้ท่ีน่านับถือหรือผู้ท่ีคู่กรณีมีความเคารพนับถือเพื่อให้มา
ช่วยแก้ไขปัญหาความขัดแย้งสามารถเจรจาต่อรองให้คู่กรณียอมท าตามข้อตกลงโดยดี 

 ๕. ด้านการบังคับ เป็นวิธีการแก้ปัญหา ท่ีต้องใช้พระเดชหรือใช้อ านาจท่ีตนมีอยู่มาบีบ
บังคับคู่กรณีให้ยินยอม ซึ่งผู้ท าหน้าท่ีในการแก้ไขปัญหาด้วยวิธีนี้ต้องเป็นผู้มีอ านาจ เป็นท่ีเคารพย า
เกรงหรือสืบบทกฎหมายมารองรับปัญหาอาจจะไม่ได้รับการแก้ไขอย่างยั่งยืน อาจเกิดประทุขึ้นมาอีก



๑๐๘ 

 

 

ได้และการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในด้านนี้เป็นวิธีที่น าจะต้องใช้บทบาทอ านาจหน้าท่ีทางกฎหมาย
บังคับลูกบ้านในฐานนะตนเป็นผู้น าหมู่บ้านลูกบ้านจะต้องเช่ือฟังส่ิงส าคัญท่ีผู้น าต้องมีนั้นคือความรู้
ทางกฎหมายเพื่อให้เกิดความน่าเช่ือถือ สามารถบอกลูกบ้านได้ว่าถ้าไม่ท าตามกฎหมายจะมีโทษ
อะไรบ้างเพื่อให้ลูกบ้านเช่ือฟังและยอมรับข้อตกลงตามเงื่อนไขโดยปราศจากความขัดแย้ง 

๕.๑.๕ สรุป ปัญหาและอุปสรรคเก่ียวกับบทบาทผู้น าฝ่ายปกครองในการจัดการ
ปัญหาความขัดแย้งในอ าเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี 

จากการศึกษาวิจัยเรื่อง “บทบาทผู้น าฝ่ายปกครองในการจัดการปัญหาความขัดแย้งใน
อ าเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี” ท าให้ทราบถึงปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

 
ปัญหาและอุปสรรค เก่ียวกับบทบาทผู้น าฝ่ายปกครองในการจัดการปัญหาความ

ขัดแย้งในอ าเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี 
๑. ก านันผู้ใหญ่บ้านอยู่ใต้บารมีของผู้มีอ านาจในท้องถิ่น พอมีปัญหาเกิดขึ้นจึงไม่

สามารถแก้ไข 
๒. ผู้น าไม่ยอมหลีกเล่ียง การปะทะและแบ่งฝ่ายแบ่งพวก 

๓. ผู้น าบางท่านไม่ให้มีการเจรจากันท้ังสองฝ่ายเพราะเป็นญาติกัน 
๔. ประชาชนไม่ฟังเหตุผลต่างคนต่างกระทบกันและโทษท่ีจะได้รับตามกฎหมายก็

ตามมา 
๕. ผู้อาศัยในชุมชนขาดความร่วมมือภายในชุมชน 
๖. การเป็นเครือญาติระหว่างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งท าให้อาจไม่ได้รับความเช่ือถือ 
๗. การเจรจาบางครั้งอาจไม่เป็นกลางเพราะถูกช้ีน า 
๘. การใช้อ านาจในทางไม่ชอบธรรมไม่ช่วยให้สถานการณ์ดีขึ้น 
๙. การไม่ให้ความร่วมมือของคนในชุมชนแสดงถึงเจตนารมณ์ในการท่ีจะไม่ให้

สถานการณ์ดีขึน้  
๑๐. การแบ่งฝักแบ่งฝ่ายคนละข้างกันจึงท าให้ปัญหาต่างๆ บานปลายเพราะคนรอบข้าง

คอยยุยงท าให้ชุมชนแตกแยกกัน 
๑๑. ส่วนมากประชาชนในชุมชนจะแบ่งเป็นกลุ่มๆ เป็นฝักเป็นฝ่าย 
๑๒. เมื่อเป็นผู้น าแล้วไม่ออกมาท างานอย่างเต็มท่ีเอาแต่ประโยชน์ส่วนตน 
 
ข้อเสนอแนะในการเสริมสร้างบทบาทผู้น าฝ่ายปกครองในการจัดการปัญหาความ 

ขัดแย้งในชุมชน อ าเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี 
๑. ต้องมีคณะกรรมการหมู่บ้าน หรือของต่างมาช่วยท าเป็นคณะ 
๒. ต้องให้ฝ่ายปกครองของต่างอ าเภอหรือจังหวัดลงมาพื้นท่ีมีปัญหาเกิดขึ้นและ

แก้ปัญหา 
๓. ไม่ควรหลีกหนีปัญหาท่ีเกิดขึ้น ควรเข้าแก้ไขโดยด่วน 
๔. ควรใช้ผู้ใหญ่ท่ีท้ังสองฝ่ายหรือกลุ่มคนท่ีนับถือ มาช่วยเป็นกลางเพื่อแก้ไข 



๑๐๙ 

 

 

๕. ควรจัดสรรงานให้เหมาะสม กระจายงานให้ถูกกับหน้าท่ีท่ีปฏิบัติ  
๖. ค่อยๆเจรจาหาเหตุและผลท่ีเกิดขึ้นและช่วยกันแก้ไข 
๗. ทุกคนต้องใช้เหตุผลในการลดปัญหาความขัดแย้ง 
๘. ควรจัดโครงการอบรมเกี่ยวกับธรรมะเข้ามาขัดเกลา 
๙. คนเป็นผู้น าต้องมีความเป็นกลางของทุกๆ ปัญหาจงเป็นแนวทางท่ีแก้ปัญหาได้ 
๑๐. ควรหากิจกรรมให้ท าร่วมกันในด้านความสามัคคีกรมเกี่ยวรักกันในชุมชนให้มี

บ่อยๆข้ึนเพราะถ้ามีร่วมมือท ากิจกรรมร่วมกันก็จะซึมซับไปเรื่อยๆ แล้วชุมชนก็จะรักกัน 
๑๑. ผู้น าควรเรียนรู้เรื่องกฎหมายการปกครองให้มากๆ จะได้มีข้อมูลไว้แก้ปัญหาชุมชน 
๑๒. ถ้ามีความขัดแย้งกันสองฝ่ายต้องมีเหตุต้องมีผลเพื่อมาสรุปปัญหาร่วมกันรับฟัง

เหตุผลซึ่งกันและกันทุกอย่างจะแก้ไขได้ 
 

๕.๒ อภิปรายผลการวิจัย 
จากการสรุปผลการวิจัยเรื่อง“บทบาทผู้น าฝ่ายปกครองในการจัดการปัญหาความ

ขัดแย้งในชุมชนอ าเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี” โดยรวมทั้ง ๕ ด้านสามารถน ามาอภิปรายผลการวิจัยได้
ดังนี้ 

๕.๒.๑ การวิเคราะห์ บทบาทผู้น าฝ่ายปกครองในการจัดการปัญหาความขัดแย้งใน
ชุมชน อ าเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี    

พบว่ า บทบาทผู้น า ฝ่ายปกครองในการจัดการปัญหาความขัดแย้ งในอ า เภอ 
บ้านบึง จังหวัดชลบุรี โดยภาพรวมทั้ง ๕ ด้าน ส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก โดยจะเห็นได้ว่า บทบาทผู้น า
ฝ่ายปกครองในการจัดการปัญหาความขัดแย้งในอ าเภอบ้านบึง มีอยู่ทุกระดับทุกกิจกรรมท่ีทางอ าเภอ
ได้จัดท าขึ้น แต่ส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก อาจเนื่องมาจากว่าบทบาทผู้น าฝ่ายปกครองในการจัดการ
ปัญหาความขัดแย้งในชุมชน อ าเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรีนั้นมีความรู้ ความเข้าใจในหน้าท่ีตน
รับผิดชอบสอดคล้องกับการศึกษา สุพรรณี เกสรินทร์ ได้ศึกษาบทบาทก านัน ผู้ใหญ่บ้านในการ
จัดการปัญหาความขัดแย้งในชุมชนอ าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช มีผลการศึกษาพบว่า ผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุระหว่าง ๔๑-๕๐ ปี จบการศึกษาในระดับมัธยมศึกษา และ
ส่วนใหญ่มีประสบการณ์ในการด ารงต าแหน่ง ๕ ปีขึ้นไป การวิเคราะห์บทบาทก านัน ผู้ใหญ่บ้านใน
การจัดการปัญหาความขัดแย้งในชุมชนอ าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยภาพรวม ก านัน 
ผู้ใหญ่บ้าน มีบทบาทในการจัดการปัญหาความขัดแย้งในชุมชนอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็น
รายด้าน พบว่า ก านัน ผู้ใหญ่บ้านใช้การปรองดองในการจัดการปัญหาความขัดแย้งมากท่ีสุด อยู่ใน
ระดับมาก รองลงมา ด้านความร่วมมือร่วมใจ อยู่ในระดับมาก ด้านการประนีประนอม อยู่ในระดับ
มาก ด้านการหลีกเล่ียง อยู่ในระดับมาก และด้านท่ีน้อยท่ีสุดคือ ด้านการบังคับ อยู่ในระดับมาก 
ตามล าดับ๑ สอดคล้องกับงานวิจัยของ ประสิทธิ์ อินทโชติ ได้ศึกษาบทบาทของผู้ใหญ่บ้านในการ
                                                             

๑ สุพรรณี เกสรินทร์, “บทบาทก านัน ผู้ใหญ่บ้านในการจัดการปัญหาความขัดแย้งในชุมชนอ าเภอ
ทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช”, สารนิพนธ์รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและ
ภาคเอกชน, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยหาดใหญ่, ๒๕๕๘).   



๑๑๐ 

 

 

ด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาลด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในจังหวัดชลบุรี  ผล
การศึกษาพบว่า การมีบทบาทของผู้ใหญ่บ้านในการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาลด้านการป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติดในภาพรวมอยู่ในระดับค่อนข้างมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าด้าน
การป้องกันยาเสพติด มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุดคือการ มีบทบาทในเรื่องการเข้าร่วมประชุมเพื่อรับทราบ
นโยบายรัฐบาลในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจากจังหวัด/อ าเภอ ส่วนด้านการแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุดคือ การมีบทบาทในเรื่องการให้ความร่วมมือกับส่วนราชการในการแก้ไข
ปัญหายาเสพติด  ผลการเปรียบเทียบบทบาทของผู้ใหญ่บ้านในการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นท่ีจังหวัดชลบุรี พบว่า ผู้ใหญ่บ้านท่ีมีระดับการศึกษา
ต่างกัน มีบทบาทในการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาลด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
แตกต่างกัน ส่วนผู้ใหญ่บ้านท่ีมีเพศ อายุ วาระการด ารงต าแหน่ง ระยะเวลาการด ารงต าแหน่งและ
ขนาดของหมู่บ้านท่ีปกครองต่างกัน มีบทบาทในการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาลด้านการป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติดไม่แตกต่างกัน ท่ีระดับนัยส าคัญทางสถิติ .๐๕๒ และไม่สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ สุวรรณ์ มาลี ได้ศึกษาการปฏิบัติงานของก านันและผู้ใหญ่บ้านตามบทบาทหน้าท่ี ในเขต
อ าเภอเมืองจังหวัดมหาสารคาม ผลการศึกษาพบว่า ๑) การปฏิบัติงานของก านันและผู้ใหญ่บ้านตาม
บทบาทหน้าท่ีในเขตอ าเภอเมืองจังหวัดมหาสารคาม โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง จ าแนกเป็นราย
ด้าน พบว่า การปฏิบัติงานอยู่ในระดับมาก ๑ ด้าน คือ ด้านปกครองและรักษาความสงบเรียบร้อย 
การปฏิบัติงานอยู่ในระดับปานกลาง ๒ ด้าน เรียงล าดับค่าเฉล่ียจากมากไปน้อย คือ ด้านหน้าท่ีและ
ความรับผิดชอบเกี่ยวด้วยความอาญาและด้านอ านาจหน้าท่ีอื่น ๆ ๒)  ผลการปฏิบัติงานของก านัน
และผู้ใหญ่บ้าน เมื่อเปรียบเทียบการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ีในเขตอ าเภอเมืองจังหวัด
มหาสารคาม ท่ีมีต าแหน่ง ระดับการศึกษาและระยะเวลาในการด ารงต าแหน่งแตกต่างกัน พบว่า 
ก านันและผู้ใหญ่บ้านท่ีมีต าแหน่ง ระดับการศึกษาและระยะเวลาในการด ารงต าแหน่งแตกต่างกัน มีการ
ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ีไม่แตกต่างกัน๓ 

 
๕.๒.๒ เปรียบเทียบบทบาทผู้น าฝ่ายปกครองในการจัดการปัญหาความขัดแย้งใน

ชุมชน อ าเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี โดยจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 
บทบาทผู้น าฝ่ายปกครองในการจัดการปัญหาความขัดแย้งในชุมชน อ าเภอบ้านบึง 

จังหวัดชลบุรี โดยจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และระยะเวลา
ท่ีอาศัยอยู่ในพื้นท่ี ท่ีแตกต่างกัน มีบทบาทผู้น าฝ่ายปกครองในการจัดการปัญหาความขัดแย้งในชุมชน 
อ าเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี ไม่แตกต่างกัน จ าแนกได้ดังนี้ 

                                                             
๒ ประสิทธ์ิ อินทโชติ, “บทบาทของผู้ใหญ่บ้านในการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาลด้านการป้องกัน

และแก้ไขปัญหายาเสพติดในจังหวัดชลบุรี”, วิทยานิพนธ์รัฐประศาสนศาตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
ภาครัฐและภาคเอกชน,  (วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ: มหาวิทยาลัยบูรพา, ๒๕๕๔) 

๓ สุวรรณ์ มาลี, “การปฏิบัติงานของก านันและผู้ใหญ่บ้านตามบทบาทหน้าที่ ในเขตอ าเภอเมือง
จังหวัดมหาสารคาม”, วิทยานิพนธ์รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ , (บัณฑิต
วิทยาลัย: มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, ๒๕๕๑). 



๑๑๑ 

 

 

ประชาชนท่ีมี เพศ ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อบทบาทผู้น าฝ่ายปกครองในการจัดการ
ปัญหาความขัดแย้งในชุมชน อ าเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี  ไม่แตกต่างกัน ท าให้รู้ว่าเพศไม่มีผลต่อ
บทบาทผู้น าฝ่ายปกครองในการจัดการปัญหาความขัดแย้งในชุมชน อ าเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี ท้ังนี้
เนื่องจาก บทบาทผู้น าฝ่ายปกครองในการจัดการปัญหาความขัดแย้งไม่ได้ขึ้นอยู่กับเพศของประชาชน
ซึ่งไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ พระมหาพุฒิสรรค์ ปญฺญาวชิโร (สมบุญ) ได้ศึกษาบทบาทก านัน
ผู้ใหญ่บ้านในการส่งเสริมการด าเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในต าบลทมอ อ าเภอ
ปราสาท จังหวัดสุรินทร์ ผลการศึกษาพบว่า ๑) ก านันผู้ใหญ่บ้านมีบทบาทในการส่งเสริมการด าเนิน
ชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงท้ังในภาพรวมและรายด้ายอยู่ในระดับปานกลาง เรียงจากมาก
ไปหาน้อย อันดับแรกคือ ด้านการก าหนดนโยบาย โครงการ กิจกรรม ด้านการส่งเสริมประชาชนใน
การด าเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการให้ความรู้ ด้านการสนับสนุน ส่งเสริมให้มี
เครือข่ายชุมชน และด้านเป็นแบบอย่างท่ีดี ๒) ประชาชนท่ีมีเพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้ และ
อาชีพต่างกัน มีความคิดเห็นต่อบทบาทก านันผู้ใหญ่บ้านในการส่งเสริมการด าเนินชีวิตตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐๑ ส่วนประชาชนท่ีมี
อาชีพต่างกัน มีความคิดเห็นต่อบทบาทก านันผู้ใหญ่บ้านในการส่งเสริมการด าเนินชีวิตตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐๕๔  

ประชาชนท่ีมี อายุ ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อบทบาทผู้น าฝ่ายปกครองในการจัดการ
ปัญหาความขัดแย้งในอ าเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี แตกต่างกัน ท าให้รู้ว่าอายุมีผลต่อบทบาทผู้น าฝ่าย
ปกครองในการจัดการปัญหาความขัดแย้งในอ าเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี ท้ังนี้เนื่องจาก บทบาทผู้น า
ฝ่ายปกครองในการจัดการปัญหาความขัดแย้ง ขึ้นอยู่กับอายุของประชาชน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย
ของ สุพรรณี เกสรินทร์ ได้ศึกษาบทบาทก านัน ผู้ใหญ่บ้านในการจัดการปัญหาความขัดแย้งในชุมชน
อ าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช มีผลการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย 
มีอายุระหว่าง ๔๑-๕๐ ปี จบการศึกษาในระดับมัธยมศึกษา และส่วนใหญ่มีประสบการณ์ในการด ารง
ต าแหน่ง ๕ ปีข้ึนไป การวิเคราะห์บทบาทก านัน ผู้ใหญ่บ้านในการจัดการปัญหาความขัดแย้งในชุมชน
อ าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยภาพรวม ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน มีบทบาทในการจัดการปัญหา
ความขัดแย้งในชุมชนอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ก านัน ผู้ใหญ่บ้านใช้การ
ปรองดองในการจัดการปัญหาความขัดแย้งมากท่ีสุด อยู่ในระดับมาก รองลงมา ด้านความร่วมมือร่วม
ใจ อยู่ในระดับมาก ด้านการประนีประนอม อยู่ในระดับมาก ด้านการหลีกเล่ียง อยู่ในระดับมาก และ
ด้านท่ีน้อยท่ีสุดคือ ด้านการบังคับ อยู่ในระดับมาก ตามล าดับ การเปรียบเทียบคุณลักษณะส่วนบุคคล
กับบทบาทก านัน ผู้ใหญ่บ้านในการจัดการปัญหาความขัดแย้งในชุมชน พบว่า ในภาพรวมคุณลักษณะ

                                                             
๔ พระมหาพุฒิสรรค์ ปญฺญาวชิโร (สมบุญ), “ บทบาทก านันผู้ใหญ่บ้านในการส่งเสริมการด าเนินชีวิต

ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในต าบลทมอ อ าเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาการบริหารจัดการคณะสงฆ์, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 
๒๕๕๘) 



๑๑๒ 

 

 

ด้านอายุ การศึกษา ประสบการณ์การด ารงต าแหน่งท่ีแตกต่างกัน มีผลต่อการแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง
แตกต่างกัน๕ 

ประชาชนท่ีมี การศึกษา ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อบทบาทผู้น าฝ่ายปกครองในการ
จัดการปัญหาความขัดแย้งในอ าเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี แตกต่างกัน ท าให้รู้ว่าระดับการศึกษามีผล
ต่อบทบาทผู้น าฝ่ายปกครองในการจัดการปัญหาความขัดแย้งในอ าเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี ท้ังนี้
เนื่องจาก บทบาทผู้น าฝ่ายปกครองในการจัดการปัญหาความขัดแย้ง ขึ้นอยู่กับการศึกษาของ
ประชาชน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุพรรณี เกสรินทร์ ได้ศึกษาบทบาทก านัน ผู้ใหญ่บ้านในการ
จัดการปัญหาความขัดแย้งในชุมชนอ าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช มีผลการศึกษาพบว่า ผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุระหว่าง ๔๑-๕๐ ปี จบการศึกษาในระดับมัธยมศึกษา และ
ส่วนใหญ่มีประสบการณ์ในการด ารงต าแหน่ง ๕ ปีขึ้นไป การวิเคราะห์บทบาทก านัน ผู้ใหญ่บ้านใน
การจัดการปัญหาความขัดแย้งในชุมชนอ าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยภาพรวม ก านัน 
ผู้ใหญ่บ้าน มีบทบาทในการจัดการปัญหาความขัดแย้งในชุมชนอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็น
รายด้าน พบว่า ก านัน ผู้ใหญ่บ้านใช้การปรองดองในการจัดการปัญหาความขัดแย้งมากท่ีสุด อยู่ใน
ระดับมาก รองลงมา ด้านความร่วมมือร่วมใจ อยู่ในระดับมาก ด้านการประนีประนอม อยู่ในระดับ
มาก ด้านการหลีกเล่ียง อยู่ในระดับมาก และด้านท่ีน้อยท่ีสุดคือ ด้านการบังคับ อยู่ในระดับมาก 
ตามล าดับ การเปรียบเทียบคุณลักษณะส่วนบุคคลกับบทบาทก านัน ผู้ใหญ่บ้านในการจัดการปัญหา
ความขัดแย้งในชุมชน พบว่า ในภาพรวมคุณลักษณะด้านอายุ การศึกษา ประสบการณ์การด ารงต าแหน่ง
ท่ีแตกต่างกัน มีผลต่อการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งแตกต่างกัน๖ 

ประชาชนท่ีมี อาชีพ ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อบทบาทผู้น าฝ่ายปกครองในการจัดการ
ปัญหาความขัดแย้งในอ าเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี แตกต่างกัน ท าให้รู้ว่าอาชีพมีผลต่อบทบาทผู้น า
ฝ่ายปกครองในการจัดการปัญหาความขัดแย้งในอ าเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี ท้ังนี้เนื่องจาก บทบาท
ผู้น าฝ่ายปกครองในการจัดการปัญหาความขัดแย้ง ขึ้นอยู่กับอาชีพของประชาชน ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ พระมหาพุฒิสรรค์ ปญฺญาวชิโร (สมบุญ) ได้ศึกษาบทบาทก านันผู้ใหญ่บ้านในการ
ส่งเสริมการด าเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในต าบลทมอ อ าเภอปราสาท จังหวัด
สุรินทร์ ผลการศึกษาพบว่า ๑) ก านันผู้ใหญ่บ้านมีบทบาทในการส่งเสริมการด าเนินชีวิตตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงท้ังในภาพรวมและรายด้ายอยู่ในระดับปานกลาง เรียงจากมากไปหาน้อย 
อันดับแรกคือ ด้านการก าหนดนโยบาย โครงการ กิจกรรม ด้านการส่งเสริมประชาชนในการด าเนิน
ชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการให้ความรู้ ด้านการสนับสนุน ส่งเสริมให้มีเครือข่าย

                                                             
๕ สุพรรณี เกสรินทร์, “บทบาทก านัน ผู้ใหญ่บ้านในการจัดการปัญหาความขัดแย้งในชุมชนอ าเภอ

ทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช”, สารนิพนธ์รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและ
ภาคเอกชน, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยหาดใหญ่, ๒๕๕๘).   
 

๖ สุพรรณี เกสรินทร์, “บทบาทก านัน ผู้ใหญ่บ้านในการจัดการปัญหาความขัดแย้งในชุมชนอ าเภอ
ทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช”, สารนิพนธ์รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและ
ภาคเอกชน, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยหาดใหญ่, ๒๕๕๘).   



๑๑๓ 

 

 

ชุมชน และด้านเป็นแบบอย่างท่ีดี ๒) ประชาชนท่ีมีเพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้ และอาชีพ
ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อบทบาทก านันผู้ใหญ่บ้านในการส่งเสริมการด าเนินชีวิตตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐๑ ส่วนประชาชนท่ีมีอาชีพต่างกัน 
มีความคิดเห็นต่อบทบาทก านันผู้ใหญ่บ้านในการส่งเสริมการด าเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐๕๗ 

ประชาชนท่ีมี ระยะเวลาท่ีอาศัยอยู่ในพื้นท่ี ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อบทบาทผู้น าฝ่าย
ปกครองในการจัดการปัญหาความขัดแย้งในอ าเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี แตกต่างกัน ท าให้รู้ว่า
ระยะเวลาท่ีอยู่ในพื้นท่ี มีผลต่อบทบาทผู้น าฝ่ายปกครองในการจัดการปัญหาความขัดแย้งในอ าเภอ
บ้านบึง จังหวัดชลบุรี ท้ังนี้เนื่องจาก บทบาทผู้น าฝ่ายปกครองในการจัดการปัญหาความขัดแย้ง 
ขึ้นอยู่กับอาชีพของประชาชน ซึ่งไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ ประสิทธิ์ อินทโชติ ได้ศึกษาบทบาท
ของผู้ใหญ่บ้านในการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาลด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดใน
จังหวัดชลบุรี ผลการศึกษาพบว่า การมีบทบาทของผู้ใหญ่บ้านในการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในภาพรวมอยู่ในระดับค่อนข้างมาก เมื่อพิจารณาเป็นราย
ด้านพบว่าด้านการป้องกันยาเสพติด มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุดคือการ มีบทบาทในเรื่องการเข้าร่วมประชุม
เพื่อรับทราบนโยบายรัฐบาลในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจากจังหวัด/อ าเภอ ส่วนด้านการ
แก้ไขปัญหายาเสพติด มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุดคือ การมีบทบาทในเรื่องการให้ความร่วมมือกับส่วนราชการ
ในการแก้ไขปัญหายาเสพติด  ผลการเปรียบเทียบบทบาทของผู้ใหญ่บ้านในการด าเนินงานตาม
นโยบายรัฐบาลด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นท่ีจังหวัดชลบุรี พบว่า ผู้ใหญ่บ้านท่ีมี
ระดับการศึกษาต่างกัน มีบทบาทในการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาลด้านการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดแตกต่างกัน ส่วนผู้ใหญ่บ้านท่ีมีเพศ อายุ วาระการด ารงต าแหน่ง ระยะเวลาท่ีอาศัย
อยู่ในพื้นท่ีและขนาดของหมู่บ้านท่ีปกครองต่างกัน มีบทบาทในการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดไม่แตกต่างกัน ท่ีระดับนัยส าคัญทางสถิติ ๐.๐๕๘ 

 
 
 
 
 

                                                             
๗ พระมหาพุฒิสรรค์ ปญฺญาวชิโร (สมบุญ), “ บทบาทก านันผู้ใหญ่บ้านในการส่งเสริมการด าเนินชีวิต

ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในต าบลทมอ อ าเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาการบริหารจัดการคณะสงฆ์, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 
๒๕๕๘). 

๘ ประสิทธ์ิ อินทโชติ, “บทบาทของผู้ใหญ่บ้านในการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาลด้านการป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติดในจังหวัดชลบุรี”, วิทยานิพนธ์รัฐประศาสนศาตรมหาบัณฑิต, สาขาวิชาการจัดการ
ภาครัฐและภาคเอกชน, (วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ: มหาวิทยาลัยบูรพา, ๒๕๕๔). 
 



๑๑๔ 

 

 

๕.๓ ข้อเสนอแนะ 
๕.๓.๑ ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
จากการศึกษาวิจัยเรื่อง “บทบาทผู้น าฝ่ายปกครองในการจัดการปัญหาความขัดแย้งใน

ชุมชน อ าเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี”ผู้วิจัยขอเสนอประเด็นท่ีควรก าหนดเป็นนโยบายเพื่อให้ผู้ท่ี
เกี่ยวข้องได้น าไปใช้ ดังต่อไปนี้ 

๑. จากผลการวิจัยพบว่า บทบาทบาทของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ในการแก้ไขปัญหาความ
ขัดแย้งในชุมชน อยู่ในระดับมาก ดังนั้นควรมีหลักสูตรการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งท่ีเหมาะสมในแต่
ละสถานการณ์ เพื่อก านัน ผู้ใหญ่บ้านลดความขัดแย้งได้ตรงจุดหรือเพื่อแก้ไขปัญหาไม่เกิดขึ้น 

๒. จากผลการวิจัยพบว่า บทบาทของก านัน ผู้ใหญ่บ้านท่ีมีการศึกษาสูงส่งผลต่อการ
แก้ไขปัญหาความขัดแย้งในชุมชนสูงตามไปด้วย ดังนั้นควรมีการก าหนดวุฒิการศึกษาในการสมัคร 
ของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน หรือมีการสนับสนุนให้ ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ได้ศึกษาต่อในระดับศึกษาท่ีสูงขึ้นไป 

๓. จากผลการวิจัยพบว่า บทบาทของก านัน ผู้ใหญ่บ้านท่ีมีประสบการณ์การต าแหน่ง
งานสูง ส่งผลต่อประสิทธิภาพ การแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในชุมชนสูงตามไปด้วย ดังนั้น จึงควรจัด
ให้มีการถ่ายทอดความรู้ไปยังก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ท่ีเพิ่งได้รับการเลือกต้ังเข้ามา เพื่อให้ก านัน 
ผู้ใหญ่บ้านได้เพิ่มศักยภาพในการแก้ไขปัญหามากยิ่งขึ้น 

๕.๓.๒ ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ 
จากการศึกษาวิจัยเรื่อง “บทบาทผู้น าฝ่ายปกครองในการจัดการปัญหาความขัดแย้งใน

ชุมชน อ าเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี” ผู้วิจัยขอเสนอประเด็นท่ีควรน าไปปฏิบัติเพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องได้
น าไปใช้ดังต่อไปนี้ 

๑. ผู้น าหมู่บ้านมีบทบาทในการไกล่เกล่ียข้อพิพาทของผู้น าหมู่บ้านโดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก เพื่อให้ผู้น าหมู่บ้านมีบทบาทมากยิ่งๆ ขึ้นไป หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องควรจัดอบรมให้ผู้น า
หมู่บ้านมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการความขัดแย้งด้วยวิธีการไกล่เกล่ียข้อพิพาทอย่าง
สม่ าเสมอ 

๒. ผู้น าหมู่บ้านจะต้องท าหน้าท่ีดูแลรักษาความสงบเรียบร้อย และช่วยเหลือสมาชิกใน
หมู่บ้านอย่างรอบด้าน และสร้างความศรัทธาในตัวผู้น า แสดงความเป็นผู้น าให้สมาชิกในหมู่บ้านเกิด
ความภาคภูมิใจในความเป็นภาวะผู้น าของผู้น าหมู่บ้าน 

๓. ควรมีการติดตามประเมินผล โดยกลไกลระบบงานยุติธรรมชุมชน ว่าชุมชนนั้นมีกรณี
ความขัดแย้งท่ีเข้าสู่กระบวนการไกล่เกล่ียเท่าใด และส าเร็จไปแล้วเท่าใด ไม่ส าเร็จเท่าใด เพราะเหตุ
ใด อันจะน าไปสู่แนวทางการแก้ไขและป้องกันท่ีมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

 
 
 
 
 
 



๑๑๕ 

 

 

๕.๓.๓ ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยคร้ังต่อไป 
จากการศึกษาวิจัยเรื่อง “บทบาทผู้น าฝ่ายปกครองในการจัดการปัญหาความขัดแย้งใน

ชุมชน อ าเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี” ผู้วิจัยขอเสนอให้ผู้สนใจได้น าไปศึกษาวิจัยครั้งต่อไปในประเด็น
ดังต่อไปนี้ 

๑. ควรศึกษาบทบาทในการจัดการความขัดแย้งของผู้น าหมู่บ้านในระดับมหาภาค เช่น 
ระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับประเทศ เพื่อให้ได้ผลการวิจัยท่ีหลากหลายเพื่อน าผลท่ีได้มา
เปรียบเทียบและน ามาปรับปรุงแนวทางการจัดการความขัดแย้งให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

๒. ควรมีการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต่างๆ กับบทบาทในการจัดการความ
ขัดแย้งของผู้น าหมู่บ้านว่าตัวแปรแต่ละด้านมีความสัมพันธ์กันหรือไม่และอย่างไร 

๓. ควรศึกษาบทบาทก านัน ผู้ใหญ่บ้านในพื้นท่ีอ าเภออื่นๆ ท่ีอยู่บริเวณใกล้เคียงกันใน
ลักษณะเปรียบเทียบผลวิจัยท่ีได้ว่าเป็นอย่างไร เพื่อท่ีจะได้ทราบข้อมูลท่ีแท้จริงและเป็นแนวทาง
ก าหนดนโยบายและวิธีแก้ไขปัญหา บทบาทของก านัน ผู้ใหญ่บ้านได้อย่างครอบคลุมต่อไป 

 



 
 

บรรณานุกรม  
 

๑. ภาษาไทย: 
 

ก. ข้อมูลปฐมภมูิ 
ข. ข้อมูลทุติยภมูิ 
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ปราโมทย์  รวิยะวงศ์. “ปัญหาความขัดแย้งระหว่างผู้น าท้องถิ่นกับผู้น าท้องที่: ศึกษากรณีอ าเภอ  ยาง
สีสุราช จังหวัดมหาสารคาม”. วิทยานิพนธ์รัฐศาสตรมหาบัณฑิต แขนงวิชาการเมือง
การปกครอง. สาขาวิชารัฐศาสตร์: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๕๔. 

ปราโมทย์ คล้ายศิริ “การปฏิบัติตามบทบาทคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตามระเบียบ 
 กระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดส านักงานการ
 ประถมศึกษา จังหวัดสมุทร สงคราม”. วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต. สาขาการ
 บริหารการศึกษา: สถาบันราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง. ๒๕๔๕. 

พรรณเพ็ญ ฟ่ันจักรสาย. “บทบาทการจัดการความขัดแย้งระหว่างก านัน ผู้ใหญ่บ้าน กับองค์กร
 ปกครองส่วนท้องถิ่นในอ าเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่” การค้นคว้าอิสระหลักสูตรรัฐ
 ประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองการปกครอง. บัณฑิตวิทยาลัย: 
 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ๒๕๕๑. 

พระครูสังฆรักษ์ชุมพล โฆสวโร.“บทบาทของพระสงฆ์ด้านงานสังคมสงเคราะห์ในอ าเภอโพธาราม 
 จังหวัดราชบุรี”. วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ. 
 บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๔. 



๑๑๙ 
 

บรรณานุกรม (ต่อ) 
 

พระเทพรัตนสุธี (สมศักดิ์ ชุตินฺธโร). “บทบาทการบริหารกิจการคณะสงฆ์ด้านการปกครองจังหวัด
 ปทุมธานี”. วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ. บัณฑิต
 วิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๓. 

พระมหาพุฒิสรรค์ ปญฺญาวชิโร (สมบุญ). “บทบาทก านันผู้ใหญ่บ้านในการส่งเสริมการด าเนินชีวิตตาม
 แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในต าบลทมอ อ าเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์”. 
 วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาการบริหารจัดการคณะสงฆ์ . บัณฑิต
 วิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๘. 

พระอธิการนิพล สุธมฺโม (โพธิเจริญ). “บทบาทการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเชิงรุกของพระสงฆ์ใน
 จังหวัดจันทบุรี”. วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ 
 บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๙. 

พระอธิการอรรณพ จรณธมฺโม (รัตนะ). “ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อบทบาทพระสงฆ์ในการ
 ศิลปวัฒนธรรมในอ าเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี”. วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต 
 สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ . บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
 วิทยาลัย, ๒๕๕๙. 

สมภพ วรรณแมน. “การจัดการความขัดแย้งภายในองค์การ กรณีศึกษา เทศบาลต าบลบ่อพลอย 
 จังหวัดกาญจนบุรี. วิทยานิพนธ์รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเมือง
 การปกครองท้องถิ่น. วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น: มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ๒๕๕๑. 

สมศักดิ์  จังตระกูล. “การจัดการความขัดแย้งโดยนายอ าเภอของประชาชนในประเทศไทย”.
 วิทยานิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาครัฐและภาคเอกชน. บัณฑิตวิทยาลัย: 
 มหาวิทยาลัยคริสเตียน, ๒๕๕๔. 

สุกัญญา  รุ่งทองใบสุรีย์. “สภาพปัญหาความขัดแย้งในชุมชนและรูปแบบที่ใช้ในการจัดการปัญหา
 จังหวัดปทุมธานี”. รายงานผลการวิจัย. ส่วนงาน/คณะ: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
 มงคลธัญบุรี, ๒๕๕๖. 

อภินันท์ ค้าเจริญ. “การปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ตามพระราชบัญญัติ
 ลักษณะปกครองท้องที่พระพุทธศักราช ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน ในเขต
 พ้ืนที่อ าเภออู่ทอง และอ าเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี”. งานนิพนธ์หลักสูตรรัฐ
 ประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต กลุ่มวิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน. วิทยาลัยการ
 บริหารรัฐกิจ: มหาวิทยาลัยบูรพา, ๒๕๕๙. 

 

 



๑๒๐ 
 

บรรณานุกรม (ต่อ) 
 

(๓) บทความ: 
 

ชูวงศ์  อุบาลี. “ศึกษาการจัดการความขัดแย้งระหว่างกลุ่มผู้น าในชุมชนท้องถิ่น : กรณีศึกษาเขต
 พ้ืนที่ต าบลตะเคียนทองอ าเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี” วารสารการเมืองการ ปีที่ ๕ 
 ฉบับที่ ๖ (มีนาคม-กรกฎาคม ๒๕๕๗). 

บุศรินทร์ เถาวัลย์. “บทบาทของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองใน
 จังหวัดปัตตานี”. บทความวิจัย วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
 ราชภัฏอุบลราชธานี.ปีที่ ๔ ฉบับที่ ๒. (กรกฎาคม-ธันวาคม ๒๕๕๖).  

ปัณณพงศ์ วงศ์ณาศรี. “ความขัดแย้งและการจัดการความขัดแย้ง: บริบทในสังคมไทย” วารสาร
 ส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีที่ ๓ ฉบับที่ ๒ (กรกฎาคม-ธันวาคม ๒๕๔๗).  

สุริยะ วิริยะสวัสดิ์ . “บทบาทก านันผู้ใหญ่บ้านท่ามกลางสังคมไทยที่เกิดการเปลี่ยนแปลงปัจจุบัน”
 วารสารก านันผู้ใหญ่บ้าน, ปีที ่๖ ฉบับที่ ๒, ๓ มีนาคม ๕๒. 

อภิรดี  พลีน้อย. “การพัฒนาการจัดการความขัดแย้งในชุมชน” โดยใช้กระบวนการไกล่เกลี่ยข้อ
 พิพาท ชุมชนโดยอาสาสมัครไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชุมชน . วารสารวไลยอลงกรณ์
 ปริทัศน์.ปีที่ ๒ ฉบับที่ ๒ กรกฎาคม-ธันวาคม ๒๕๕๕. 

อุสมาน ซาและ,อับดุลเลาะ ยูโซะ “ความคิดเห็นของประชาชนต่อบทบาทผู้น าฝ่ายปกครองในเขต
 อ า เ ภ อ เ มื อ ง ย ะล า  จั ง ห วั ด ย ะล า ”. บทค วา ม วิ ช า ก า ร  บัณ ฑิต วิ ทย า ลั ย : 
 มหาวิทยาลัยฟาฏอนี วารสาร AL- NUR. (มกราคม – มิถุนายน ๒๔๔๙). 

(๔) เอกสารอัดส าเนา และเอกสารที่ไม่ได้ตีพิมพ์อื่นๆ: 
ที่ว่าการอ าเภอบ้านบึง. ข้อมูลผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรปี พ.ศ. ๒๕๕๗. เอกสารอัด
 ส าเนา 

(๕) ออนไลน์: 
กิตติศักดิ์  ปลาทอง. จัดการความการขัดแย้งของชุมชนตลาดพาหุรัด กรุงเทพมหานคร . 
 บ ท วิ ช า ก า ร  [อ อน ไ ล น์ ]. แ ห ล่ ง ที่ ม า : https://www. tcithaijo.org index.php/
 HUSO/article/.../6103/5320, [๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๐]. 

ชาญชัย จิตรเหล่าอาภรณ. ก านันผู้ใหญ่บ้านกับอ านาจทางการเมือง . [ออนไลน์]. แหล่งที่มา:
 http://it.ripa.ac.th /humanity/py.html. [ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๐]. 

 

 

https://www.tcithaijo.org/index.php/HUSO/article/.../6103/5320


๑๒๑ 
 

บรรณานุกรม (ต่อ) 
 

สุพรรณี เกสรินทร์. “บทบาทก านัน ผู้ใหญ่บ้านในการจัดการปัญหาความขัดแย้งในชุมชนอ าเภอทุ่งสง 
 จั ง ห วั ด น ค ร ศ รี ธ ร ร ม ร า ช ” {ออ น ไ ล น์ }. แ ห ล่ ง ที่ ม า : http://www.hu.ac.th/ 
 Symposium2 0 1 4 / proceedings /data/3 5 0 1 / 3 5 0 1 - 4 . pdf ๒ ๕ ๕ ๘ . [๑ ๖ 
 ตุลาคม ๒๕๖๐].  

(๗) บทสัมภาษณ์:  
สัมภาษณ์ นายพิเนตร เลิศเขมทัต. นายอ าเภอบ้านบึง, ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๑ 
  นายอิสรานนท์ แก้วเนตร. ปลัดอ าเภอบ้านบึง, ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๑ 
  นางสาวปวีณา ธีรสถิตย์ธรรม. ปลัดอ าเภอบ้านบึง, ๑๘ ธนัวาคม ๒๕๖๑ 
  นายสุเชษฐ์ แสงไพบูลย์. ก านันต าบลมาบไผ่, ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ 
  นายสราวุธ ชสูวัสดิ์. ก านันต าบลบ้านบึง, ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ 
  นายจิรวัฒน์ ลออรุ่งเรืองกิจ. ก านันต าบลบ้านบึง, ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๑ 
  นายสุทัศน์ พงเผ่าพงษ์. ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๓ ต าบลหนองซ้ าซาก, ๑๖ ธันวาคม   
  ๒๕๖๑ 
  นางวันเพ็ญ ลาภขจรกิจ. ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๑ ต าบลหนองบอนแดง, ๑๖ ธันวาคม   
  ๒๕๖๑ 
  นายอภิชาติ สว่างไพร. ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๕ ต าบลบ้านบึง, ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๑ 
  บุศรินทร์ จรุงพัฒนานนท์. ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๕ ต าบลมาบไผ่, ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๑ 
  นางนิจจารีย์ เนื่องจ านง. ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๓ ต าบลหนองชาก, ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๑ 
  ด.ต. วีรยุทธ แก้วพรม. ต ารวจอ าเภอบ้านบึง, ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ 
 

๒. ภาษาอังกฤษ 
Alexander Hamilton Institute.  Alexander Hamilton Institute.  Conflict Management: 
 Vital for the Successful Executive. New York: Modern Business, 1983. 

Berkowitz, L. Social Psychology Illinois: Scott Foresma, 1972. 

Best. John W. Research in Education. New Jersey: Prentice-Hall Inc., 1981. 

Broom, L. and Selznick, P. Sociology, 5thed., New York: Harper and Row Publishers, 
 1973.  

Brown. David. L.Managing Conflict at Organization Interfaces. Massachusetta: 
 Addison-Wesley, 1983.  

Brown. L.D. Managing Conflict at Organizational Interfaces, Massachusetts: 
 Addission - Wesly, 1983. 

http://www.hu.ac.th/


๑๒๒ 
 

บรรณานุกรม (ต่อ) 
 

Dubrin.A.J. Fundamentals of Organizational Behavior.Thomson: Southwestern, 2004 

Greenberg.  J. and Baron, R. A.  Behavior in Organizations 6 th ed.  New Jersey: 
 Prentice - Hall, 1997. 

Mary Parker Follet, Dynamic Administration. New jersey: Clifton, 1997. 

Myers. David. D. Psychology. Tokyo: McGraw-Hill International, 1983. 

Nelson, D. E. and Quick. J.C. Organization Behavior: Foundations. Realities and 
 Challenges. (4thed.), Mason, Ohio: Thomson/South-Western, 2001. 

Pervin, A. L. Personality Theory and Research New York: John Wiley, 1989. 

Pneuman, W. R. and Bruehl, E. M. Managing Conflict. Englewood Chiffs New Jersey: 
 Prentice-Hall, 1982. 

Robbins.  S.P. Managing Organization Conflict: A Nontraditional Approach. New 
 Jersey: Prentice-Hall, 1983. 

Sarbin, T.R. “Role Theory”, Handbook of Psychology. New York: Addison Wesley 
 Publishing Company, 1975.  

Schermerhorn. J.R., Hunt, J.G. and Osborn.R.N. Organizational Behavior. John Wiley & 
 Sons, 2005. 

Tillett. G. J. Resolving Conflict: a Practical Approach. South Melbourne: Sydney 
 University Press, 1991.  

Trusty.  F.M. Managing the Tensions that Go with the Planning Process.  in Strategic 
 Planning and Leadership in Continuing Education. ed. Robert G. Simerly and 
 Associates. San Fransisco: Jossey – Bass, 1987. 
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                             ภาคผนวก ก 

หนังสือขอความอนุเคราะห์ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ 
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ภาคผนวก ข 
ผลการหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) 
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ภาคผนวก ค 

หนังสือขอความอนุเคราะห์น าแบบสอบถามไปทดลองใช้ (Try out) 
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ภาคผนวก ง  
ผลการหาค่าความเชื่อม่ันของเคร่ืองมือ (Reliability) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๓๙ 
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ภาคผนวก จ 

หนังสือขอความอนุเคราะห์เก็บข้อมูลเพื่อการวิจัย 
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ภาคผนวก ฉ 

หนังสือขอความอนุเคราะห์สัมภาษณ์เชิงลึก ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 

(Key Informants) 
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ภาคผนวก ช  
แบบสอบถาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๕๗ 
 
 

 
 
 
 

แบบสอบถามเพือ่การวิจัย 

เร่ือง 

บทบาทผู้น าฝ่ายปกครองในการจัดการปัญหาความขัดแย้งในชุมชน อ าเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี 

ค าชี้แจง 
 แบบสอบถามเพื่อการวิจัยฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาบทบาทผู้น าฝ่ายปกครองในการ
จัดการปัญหาความขัดแย้ง เปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีต่อบทบาทผู้น าฝ่ายปกครองใน
การจัดการปัญหาความขัดแย้ง จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล และศึกษาปัญหา อุปสรรค และ
ข้อเสนอแนะในทางการเสริมสร้างบทบาทผู้น าฝ่ายปกครองในการจัดการปัญหาความขัดแย้งในอ าเภอ
บ้านบึง จังหวัดชลบุรี 
 ข้อมูลท่ีได้จะแปลผลของการวิจัยในภาพรวมผู้ท าวิจัยจะเก็บข้อมูลของท่านเป็นความลับและ
ใช้ประโยชน์เฉพาะการวิจัยนี้เท่านั้นจะไม่มีผลกระทบต่อท่านหรือหน่วยงานของท่านแต่อย่างใด 

แบบสอบถามนี้ แบ่งออกเป็น ๓ ตอน คือ 
ตอนท่ี ๑ แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ตอนท่ี ๒ แบบสอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็นท่ีมีต่อบทบาทผู้น าฝ่ายปกครองในการจัดการ

ปัญหาความขัดแย้งในอ าเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี 
ตอนท่ี ๓ แบบสอบถามเกี่ยวกับปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางในการ

พัฒนาบทบาทผู้น าฝ่ายปกครองในการจัดการปัญหาความขัดแย้งในอ าเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี  
 

 ผู้ท าวิจัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคงจะได้รับความเมตตาอนุเคราะห์จากท่านผู้ตอบแบบสอบถาม
เป็นอย่างดี จึงขอกราบขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ 
 

พระมหาวิเศษ กนฺตธมฺโม (มั่งค่ัง) 
 นิสิตปริญญาโทหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต   

บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 
 
 
 

 



๑๕๘ 
 
ตอนที่ ๑ สถานภาพส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ค าชี้แจง   โปรดเขียนเคร่ืองหมาย ลงใน □ หน้าข้อความตามสภาพที่เป็นจริงเก่ียวกับ 
  ผู้ตอบแบบสอบถาม  
 
๑. เพศ 

  ชาย       หญิง 
 

๒. อายุ   
  ๑๘ – ๒๙ ปี     ๓๐ – ๔๙ ปี  
  ๕๐ ปีข้ึนไป 

 
๓.  ระดับการศึกษา 

  ประถมศึกษา     มัธยมศึกษา/ปวช./ปวส.   
  ปริญญาตรี      สูงกว่าปริญญาตรี 
 

๔.  อาชีพ 
  รับจ้าง      สมาชิกกลุ่มต่างๆ ในชุมชน   
 ค้าขาย เกษตรกรรม พนักงานท่ัวไป  ข้าราชการประจ า/ข้าราชการการเมือง  
  

๕.  ระยะเวลาท่ีอาศัยอยู่ในพื้นท่ี 
  ๑ – ๕ ปี      ๖ – ๑๐ ปี 
  ๑๑ – ๑๕ ปี     มากกว่า ๑๕ ปี 
       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๕๙ 
 
ตอนที่  ๒    แบบสอบถามเก่ียวกับความคิดเห็นที่มีต่อบทบาทผู้น าฝ่ายปกครองในการจัดการ
ปัญหาความขัดแย้งในชุมชน อ าเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี  
ค าชี้แจง โปรดท าเครื่องหมาย  ในช่องระดับความคิดเห็นท่ีมีต่อบทบาทผู้น าฝ่ายปกครอง 
 ในการจัดการปัญหาความขัดแย้งในชุมชน ท่ีตรงกับสภาพความเป็นจริง โดยก าหนด 
 ระดับคะแนน ดังนี้ 

๕ หมายถึง เห็นว่ามีความคิดเห็น อยู่ในระดับมากท่ีสุด 
๔ หมายถึง เห็นว่ามีความคิดเห็น อยู่ในระดับมาก 
๓ หมายถึง เห็นว่ามีความคิดเห็น อยู่ในระดับปานกลาง 
๒ หมายถึง เห็นว่ามีความคิดเห็น อยู่ในระดับน้อย 
๑ หมายถึง เห็นว่ามีความคิดเห็น อยู่ในระดับน้อยที่สุด 

 

ข้อที่ 
บทบาทผู้น าฝ่ายปกครองในการจัดการปัญหาความ

ขัดแย้งในอ าเภอบ้านบึง 
ระดับความคิดเห็น 

๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 
 ด้านการหลีกเลี่ยง  

๑ ก านัน ผู้ ใหญ่ บ้ านมั ก ตัด สินปัญ หาของคู่กรณี โดย
หลีกเล่ียงความเป็นเครือญาติ      

๒ เมื่ อ เกิดปัญ หาความขัดแย้ งขึ้น ในหมู่บ้ าน ก านัน
ผู้ใหญ่บ้านได้แสดงบทบาทแก้ไขปัญหาทุกครั้ง เพื่อเป็น
การหลีกเล่ียงความรุนแรงของปัญหาท่ีน าไปสู่ความ
แตกแยก      

๓ ก านันผู้ใหญ่บ้านได้หลีกเล่ียงการเผชิญหน้า โดยห้าม
ทะเลาะโต้เถียงกันจนกว่าจะมีคนกลางเพื่อตัดสินยุติ
ความกัน      

๔ ก านันผู้ใหญ่บ้านหลีกเล่ียงการได้รับผลตอบแทนจากการ
แก้ไขปัญหาจบลง      

๕ ก านันผู้ใหญ่บ้านมักจะระงับเหตุอารมณ์ เพื่อหลีกเล่ียง
ปัญหายืดเยื้อหรือเสียเวลา ระหว่างการสนทนาปัญหา      

๖ ก านันผู้ใหญ่บ้านจัดตัวแทนท่ีคู่กรณีเคารพ นับถือ เป็น
ตัวแทนในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง      

 ด้านการปรองดอง  
๑ เมื่อเกิดปัญหาความขัดแย้งในหมู่บ้าน ก านันผู้ใหญ่บ้าน

ได้ใช้เวลาเข้าไปพูดคุยกับคู่กรณีแต่ละฝ่ายท่ีบ้านเพื่อลด
ความขัดแย้งก่อนจะมีข้อพิพาท      



๑๖๐ 
 

๒ เมื่อเกิดความขัดแย้งก านันผู้ใหญ่บ้านเสนอให้มีการ
เจรจาเพื่อให้เกิดความพอใจกับทุกฝ่าย      

๓ ก านันผู้ใหญ่บ้านใช้ความสัมพันธ์ส่วนตัวท าให้คู่กรณี
ยอมรับข้อตกลงในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งร่วมกัน      

๔ ก านันผู้ใหญ่บ้านใช้ความศรัทธาและความเช่ือถือจาก
ลูกบ้านในการยุติปัญหาของคู่กรณีด้วยการยุติปัญหาของ
คู่กรณีด้วยสันติวิธี      

๕ ก านันผู้ใหญ่บ้านได้ช้ีแจงให้คู่กรณีเข้าใจถึงผลกระทบ
และโทษท่ีจะได้รับตามกฎหมาย เมื่อคู่กรณีไม่ยอมรับ
ข้อตกลงด้วยสันติวิธี      

๖ ก านันผู้ใหญ่บ้านใช้อ านาจหน้าท่ีด้วยวิธีการรอมชอมใน
ปัญหาก่อนใช้มาตรการทางกฎหมายแก้ไขปัญหาความ
ขัดแย้งท่ีเกิดขึ้น      

 ด้านการประนีประนอม  
๑ เมื่อมีการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในหมู่บ้าน ก านัน

ผู้ใหญ่บ้านเปิดโอกาสให้บุคคลอื่นในหมู่บ้านเข้าร่วม
ช่วยเหลือในกระบวนการแก้ไขปัญหาเพื่อหาข้อยุติ      

๒ ก านันผู้ใหญ่บ้านใช้ความสัมพันธ์ส่วนตัวช่วยในการ
ต่อรองอะลุ่มอล่วยให้ คู่กรณียอมรับเงื่อนไข และ
ข้อตกลงระหว่างกัน      

๓ ก านันผู้ใหญ่บ้านอธิบายผลกระทบท่ีเกิดขึ้นตามตัวบท
กฎหมายกับคู่กรณีท้ังสองฝ่ายเพื่อประนีประนอมให้
คู่กรณียุติความขัดแย้งระหว่างกัน      

๔ ก านันผู้ใหญ่บ้านยกกรณีตัวอย่างความรุนแรงท่ีเกิดขึ้น
เนื่องจากการไม่ยอมความกัน เพื่อให้คู่กรณีทราบถึงคุณ
และโทษของความขัดแย้ง      

๕ ก านันผู้ใหญ่บ้านแก้ไขปัญหาความขัดแย้งด้วยการเจรจา
ต่อรองให้ท้ัง ๒ ฝ่ายพบกันครึ่งทางเพื่อให้เป็นผลส าเร็จ      

๖ 
เมื่อเกิดความขัดแย้งก านันผู้ใหญ่บ้านใช้ความสามารถใน
การเจรจาต่อรองเพื่อให้ ท้ัง ๒ฝ่ายเห็นแก่ประโยชน์
ส่วนรวมและหาทางออกที่ดีท่ีสุดให้กับทุกฝ่าย 

    

 
 
 
 

 
 
 



๑๖๑ 
 

 ด้านการร่วมมือกัน  
 

๑ 
เมื่อเกิดความขัดแย้งก านันผู้ใหญ่บ้านมักแก้ไขปัญหาโดย
อาศัยความร่วมมือจากทุกฝ่ายในชุมชน      

๒ ก านันผู้ใหญ่บ้านได้เชิญผู้อาวุโสหรือผู้ทรงคุณวุฒิเข้าร่วม
ในการพิจารณาแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง      

๓ ก านัน ผู้ใหญ่บ้านให้ความร่วมมืออย่างเต็มท่ีในการ
แก้ปัญหาความขัดแย้งท่ีเกิดขึ้น      

๔ ก านันผู้ใหญ่บ้านได้ขอให้ลูกบ้านให้ความร่วมมือในการ
เข้าร่วมกระบวนการช่วยแก้ไขแก้ปัญหาความขัดแย้งใน
หมู่บ้าน      

๕ ก านันผู้ใหญ่บ้านให้ความส าคัญต่อการแก้ไขปัญหาความ
ขัดแย้ง โดยถือว่าเป็นหน้าท่ีและความรับผิดชอบของทุก
คนในชุมชน      

๖ ก านันผู้ใหญ่บ้านสนับสนุนให้ทุกคนสามารถแลกเปล่ียน
ความคิดเห็นได้อย่างอิสระ โดยเช่ือว่าความคิดเห็นของ
ทุกคนส าคัญ สามารถลดปัญหาความขัดแย้งได้      

 ด้านการบังคับ  
๑ เมื่อเกิดความขัดแย้งระหว่างคู่กรณีขึ้น ก านันผู้ใหญ่บ้าน

ได้แสดงบทบาทตามต าแหน่งอ านาจหน้าท่ี โดยการส่ังให้
คู่กรณียอมรับการแก้ไขตามค าส่ัง  

     

๒ เมื่อเกิดปัญหาความขัดแย้งระหว่างคู่กรณีขึ้น ก านัน
ผู้ใหญ่บ้านแสวงหาการสนับสนุนจากคนอื่นเพื่อป้องกัน
การโต้แย้งหรือการตัดสินยุติความขัดแย้ง 

     

๓ ปัญหาความขัดแย้งในชุมชนยุติลง เนื่องจากก านัน
ผู้ใหญ่บ้านได้น าข้อกฎหมายเกี่ยวกับบทลงโทษมาแสดง
ให้คู่กรณียอมรับเงื่อนไขการตัดสินปัญหาท่ีเกิดขึ้น 

     

๔ ก านันผู้ใหญ่บ้านได้น าข้อกฎหมายเกี่ยวกับบทลงโทษมา
แสดงให้ คู่กรณี ได้รับทราบถึงผลการตัดสินปัญหาท่ี
เกิดขึ้น 

     

๕ ก านันผู้ใหญ่บ้านใช้ความเป็นคุ้นเคย บังคับให้คู่กรณี
ยอมรับเงื่อนไขการตัดสินปัญหาท่ีเกิดขึ้น 

     

๖ เมื่อเกิดปัญหาความขัดแย้งขึ้นก านันผู้ใหญ่บ้านมักจะเอา
อ านาจ ต าแหน่ง บารมีหรือความได้เปรียบทางสถานะท่ี
เหนือกว่ามากล่าวอ้างประกอบเพื่อยุติความขัดแย้ง 

     



๑๖๒ 
 
 
ตอนที่ ๓  ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะแนวทางการเสริมสร้างบทบาทผู้น าฝ่ายปกครองใน
การจัดการปัญหาความขัดแย้งในชุมชน อ าเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี 
 
๑. บทบาทการจัดการปัญหาความขัดแย้งในชุมชนของผู้น าฝ่ายปกครอง ด้านการหลีกเลี่ยง 

ปัญหา อุปสรรค....................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
 ข้อเสนอแนะ............................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................... 
 
๒. บทบาทการจัดการปัญหาความขัดแย้งในชุมชนของผู้น าฝ่ายปกครอง ด้านการปรองดอง 

ปัญหา อุปสรรค....................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
 ข้อเสนอแนะ............................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................... 
 
๓. บทบาทการจัดการปัญหาความขัดแย้งในชุมชนของผู้น าฝ่ายปกครอง ด้านการประนีประนอม 

ปัญหา อุปสรรค....................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
 ข้อเสนอแนะ............................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................... 
๔. บทบาทการจัดการปัญหาความขัดแย้งในชุมชนของผู้น าฝ่ายปกครอง ด้านการร่วมมือกัน 

ปัญหา อุปสรรค....................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
 ข้อเสนอแนะ............................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................... 
 



๑๖๓ 
 
๕. บทบาทการจัดการปัญหาความขัดแย้งในชุมชนของผู้น าฝ่ายปกครอง ด้านการบังคับ 

ปัญหา อุปสรรค....................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
 ข้อเสนอแนะ............................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................... 
 

-- ขอขอบคุณทุกท่านที่ตอบแบบสอบถาม -- 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ซ 

แบบสัมภาษณ ์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๖๕ 
 

 
แบบสัมภาษณ์เพื่อการวิจัย 

เร่ือง บทบาทผู้น าฝ่ายปกครองในการจัดการปัญหาความขัดแย้งในชุมชน  
อ าเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี 

............................................................. 
 

ตอนที่ ๑ ข้อมูลผู้ให้สัมภาษณ์  
 ช่ือ-นามสกุล............................................................................................................... 
 อายุ............ปี  วุฒิการศึกษา..................................อาชีพ........................................... 
 ต าแหน่งงาน............................................................................................................... 
 หน่วยงานท่ีสังกัด....................................................................................................... 
 วัน/เดือน/ปี ท่ีให้สัมภาษณ์........................................................................................ 
 
ตอนที่ ๒  ข้อเสนอแนะในการเสริมสร้างบทบาทผู้น าฝ่ายปกครองในการจัดการปัญหา

ความขัดแย้งในชุมชน อ าเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี 
 
 ๑. ด้านการหลีกเลี่ยง 
 .................................................................................................................................. 

..................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
 ๒. ด้านการปรองดอง 
 .................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................... 
 

 ๓. ด้านการประนีประนอม 
 .................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................  



๑๖๖ 
 

 ๔. ด้านการร่วมมือกัน 
 .................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................... 
 
 ๕. ด้านการบังคับ 
 .................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................... 
 
 
 
 

ผู้วิจัยขอขอบคุณทุกท่านในความกรุณาส าหรับการให้สัมภาษณ์ในครั้งนี้ 
พระมหาวิเศษ กนฺตธมฺโม (มั่งค่ัง) 

นิสิตหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  

 



๑๖๗ 
 

ประวัติผู้วิจัย 
 

 
 
 
 

 
 

ชื่อ      : พระมหาวิเศษ กนฺตธมฺโม (มั่งค่ัง) 
 
เกิด     : วันพฤหัสบดีท่ี ๑ เดือน พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๒๗ 
 
สถานที่เกิด    : ๖๗ หมู่ ๑ บ้านมาบไผ่ ต าบลมาบไผ่ อ าเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี 
 
การศึกษา    : ประถมศึกษา - โรงเรียนบ้านมาบไผ่ 
     : มัธยมศึกษาตอนต้น – โรงเรียนบ้านมาบไผ่ 

   : ปริญาตรี จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
             - สาขาวิชาการจัดการ 

   
ที่อยู่ปัจจุบัน         : วัดมาบไผ่ ต าบลมาบไผ่ อ าเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี ๒๐๑๗๐ 
 ๐๙๒-๕๖๓-๐๐๕๖ mahawiset08@gmail.com 
 
 


