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บทคดัย่อ 
ความขดัแยง้ภายในองค์การได้บั่นทอนศกัยภาพการปฏิบัติงานภายในเทศบาลตาํบลเป็นอย่างยิ่ง การวิจัยเชิง

คุณภาพน้ี มุ่งวิเคราะห์แนวทางการปฏิบติัเพ่ือแกไ้ขหรือลดความขดัแยง้ท่ีเกิดข้ึนภายในเทศบาลตาํบลแห่งหน่ึงใน
จงัหวดักาฬสินธ์ุ  

ผลการวิจยั พบวา่ แนวทางการปฏิบติัเพ่ือแกไ้ขหรือลดความขดัแยง้ภายในเทศบาลตาํบล ประกอบดว้ยแนวทาง 8 
ประการ ไดแ้ก่ การเนน้เป้าหมายหลกั การลดความแตกต่าง ปรับปรุงการส่ือสารและความเขา้ใจ ลดการอิงอาศยักนัใน
การทาํงาน การเพ่ิมทรัพยากร กาํหนดกฎระเบียบใหช้ดัเจน การพดูคุยนอกรอบ และการวานบุคคลท่ีสาม 

 
 

ABSTRACT 
 The conflicts that have occurred within the government offices of the sub-district of the Kalasin Province have 
resulted in these offices operating at below their potential. This qualitative research aims to analysis the guidelines to 
reduce conflict within a sub-district municipality in Kalasin Province.  
 The results showed that the guidelines to reduce conflict within a sub-district municipality consists of eight 
approaches; that emphasizing superordinate goals, reducing differentiation, improving communication and 
understanding, reducing task interdependence, increasing resources, clarifying rules and procedures, informal 
chatting and ask for help from the third person.  

 
 

 
 
 
 
คาํสําคญั:  แนวทางการลดความขดัแยง้  ความขดัแยง้ภายในองคก์าร  เทศบาลตาํบล 
Key Words: the guidelines to reduce conflict, organizational conflict, the sub-district municipality 
 
 นักศึกษา หลกัสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถ่ิน วิทยาลยัการปกครองท้องถ่ิน มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาการปกครองท้องถ่ิน วิทยาลยัการปกครองท้องถ่ิน มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
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บทนํา  
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พ .ศ . 2540 

ต่อเน่ืองมาจนถึงรัฐธรรมนูญฉบับ ปี พ.ศ. 2550 มีส่วน
สําคัญในการพลิกโฉมการกระจายอํานาจและการ
ปกครองท้องถ่ินของไทย  โดยการกระจายอํานาจสู่
ท้องถ่ินถือเป็นเจตนารมย์ท่ีสําคัญประการหน่ึงของ
รัฐธรรมนูญทั้ งสองฉบบั ส่งผลให้การปกครองทอ้งถ่ิน
ของไทยมีพฒันาการต่อเน่ืองอย่างเป็นพลวตั กอปรกบั
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินเองกมี็การเรียนรู้และปรับตวั
ทั้ งในดา้นแนวคิดทางวิชาการและปรากฏการณ์ในทาง
ปฏิบติัผา่นรูปแบบของ “นวตักรรม” ดา้นต่างๆ อาทิ การ
สร้างการมีส่วนร่วม การส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน การ
จดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ฯลฯ (จรัส 
และคณะ, 2548) ส่งผลให้กระบวนการบริหารและการ
ปฏิบติังานขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินมีความโดด
เด่นและรอบด้านอย่างไม่เคยเกิดข้ึนมาก่อน แต่อีกมุม
หน่ึงก็สะทอ้นภาพความขดัแยง้เก่ียวกบัการบริหารและ
การปฏิบติังานขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินจาํนวน
ไม่น้อยด้วยเช่นกัน  โดยเฉพาะประเด็นความขัดแยง้
ภายในองคก์าร (organizational conflict)  

เทศบาลตาํบลก็เกิดความขดัแยง้ภายในองค์การไม่
ต่างจากองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินอ่ืน  โดยเฉพาะ
เทศบาลตาํบลท่ียกฐานะจากองค์การบริหารส่วนตาํบล 
(ทั้งดว้ยเง่ือนไขตามกฎหมายและเง่ือนไขทางการเมือง) มี
แนวโนม้เกิดความขดัแยง้ภายในองคก์ารสูง เน่ืองจากเกิด
การเป ล่ียนแปลงทั้ งภายในและภายนอกองค์การ 
โดยเฉพาะมิติดา้นการเมืองทอ้งถ่ิน ซ่ึงเกิดการรวมกลุ่ม
และการแข่งขนัทางการเมืองชนิดท่ีเรียกไดว้า่เขม้ขน้และ
รุนแรงข้ึน (สุนทรชยั, 2555)  

จังหวัดกาฬสิน ธ์ุ เป็น อีก พ้ืน ท่ีห น่ึ งท่ี มีจํานวน
เทศบาลตาํบลท่ียกฐานะจากองค์การบริหารส่วนตาํบล
เพ่ิมข้ึนอย่างน่าสนใจ โดยฐานข้อมูลกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน (2556) ได้สะท้อนถึงจาํนวนเทศบาล
ตาํบลในจงัหวดักาฬสินธ์ุท่ีเพ่ิมมากข้ึนจากกระบวนการ
ยกฐานะดังกล่ าว เป็ นอันดับสองรองจากจังห วัด
นครราชสีมา ซ่ึงเทศบาลตําบลบางแห่งได้เกิดความ

ขดัแยง้ภายในองค์การและส่งผลกระทบต่อการบริหาร
และการป ฏิบั ติ งาน เท ศบ าลตําบ ล เป็ นอย่างม าก 
โดยเฉพาะเทศบาลตาํบลแห่งหน่ึงในจงัหวดักาฬสินธ์ุท่ี
ปรากฎขอ้มูลข่าวสารผา่นส่ือสาธารณะ ผนวกกบัมีความ
เข้มข้นของสถานการณ์ความขัดแยง้ท่ีเกิดข้ึนภายใน
องค์การและดําเนินอยู่มากท่ีสุดเม่ือเทียบกับเทศบาล
ตาํบลอ่ืนในพ้ืนท่ีเดียวกนั ดงัต่อไปน้ี 

ประการแรก เกิดความขัดแยง้ภายในกลุ่มคือ ฝ่าย
บริหารดว้ยกนั โดยภายหลงัการเปล่ียนแปลงฐานะเป็น
เทศบาลตาํบลไดป้ระมาณส่ีเดือน นายกเทศมนตรีได้มี
คาํสั่งปลดคณะผูบ้ริหาร ไดแ้ก่ รองนายกเทศมนตรี (ทั้ง 2 
คน )  เล ข านุ ก ารน ายก เท ศมน ต รี  แล ะ ท่ี ป รึ กษ า
นายกเทศมนตรี  รวมจํานวน  4 คน  ต่อมากลุ่มคณะ
ผูบ้ริหารท่ีถูกปลดออกจากตาํแหน่งดงักล่าวไดร้วมกลุ่ม
กนัร้องเรียนและกล่าวโทษโจมตีผา่นแผน่ใบปลิวเก่ียวกบั
การบริหารงานท่ีผิดพลาดของนายกเทศมนตรี พร้อมกบั
นาํประชาชนมาชุมนุมเรียกร้องท่ีบริเวณหน้าสํานักงาน
เทศบาลตาํบล เพ่ือกดดนัให้นายกเทศมนตรีลาออกจาก
ตาํแหน่ง ควบคู่กบัการจดัใหป้ระชาชนร่วมกนัเขา้ช่ือถอด
ถอนนายกเทศมนตรีให้พ้นจากตําแหน่ง  (ผู ้จัดการ
ออนไลน์, 2553)  

โดยท่ามกลางสถานการณ์ดงักล่าว ปลดัเทศบาลได้
ขอโอนยา้ยไปปฏิบติัหน้าท่ีในเทศบาลตาํบลอ่ืนในพ้ืนท่ี
อําเภอเดียวกัน  อัน เน่ืองมาจากเกิดความขัดแย ้งกับ
นายก เทศมนตรีในประเด็น เก่ี ยวกับแนวทางการ
บริหารงาน  ซ่ึงถือเป็นความขัดแย ้งระหว่างบุคคลท่ี
เกิดข้ึนในหว้งเวลาเดียวกนั กระนั้นผลการลงคะแนนถอด
ถอนขา้งตน้ก็ไม่ทาํให้นายกเทศมนตรีพน้จากตาํแหน่ง 
เพราะมีผูม้าใช้สิทธิลงคะแนนเสียงไม่ถึงก่ึงหน่ึงของ
จาํนวนผูมี้สิทธิลงคะแนนเสียงทั้ งหมดในเขตเทศบาล
ตําบล  (สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ งประจํา
จงัหวดักาฬสินธ์ุ, 2553)  

ประการท่ีสอง เกิดความขดัแยง้ระหวา่งกลุ่ม คือ ฝ่าย
บริหารและพนักงานเทศบาล โดยกลุ่มพนักงานเทศบาล
และลูกจ้างได้นําหลักฐานร้องเรียนนายกเทศมนตรี
เก่ี ยวกับการเรียก รับ เงิน เพื่ อ เป็นค่ าต่อสัญญ าจ้าง 
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ประกอบดว้ย พนกังานจา้งตามภารกิจ จาํนวน 6 รายๆ ละ 
80,000 บาท และพนกังานจา้งทัว่ไป จาํนวน 21 รายๆ ละ 
30,000 บาท (ในความเป็นจริงบุคคลท่ีเจรจาต่อรองดัง
กล่าวคือ ภรรยาของนายกเทศมนตรี) ซ่ึงจงัหวดักาฬสินธ์ุ
เห็นวา่พฤติการณ์การกระทาํของนายกเทศมนตรีถือไดว้า่
เป็นการละเลยไม่ปฏิบติัตามหรือปฏิบติัการไม่ชอบดว้ย
อาํนาจหน้าท่ี หรือมีความประพฤติในทางท่ีจะนาํมาซ่ึง
ความเส่ือมเสียแก่ศกัด์ิตาํแหน่งหรือแก่เทศบาลหรือแก่
ราชการ จึงไดเ้สนอความเห็นพร้อมหลกัฐานดงักล่าวต่อ
รัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทย (นายยงยุทธ วิชัยดิษฐ) 
ส่งผลให้นายกเทศมนตรีตอ้งพน้จากตาํแหน่งตามคาํสั่ง
กระทรวงมหาดไทยท่ี 313/2555 ลงวนัท่ี 14 พฤษภาคม 
2555 (สํานักกฎหมายและระเบียบทอ้งถ่ิน กรมส่งเสริม
การปกครองทอ้งถ่ิน, 2555)  

ประการท่ีสาม เกิดความขดัแยง้ระหว่างบุคคล คือ
นายก เทศมนตรี  (คนปัจจุบัน ) และหั วหน้ าสํ านัก
ปลดัเทศบาล โดยนายกเทศมนตรีท่ีไดรั้บการเลือกตั้งเขา้
มาบริหารงานเทศบาลตาํบลคนปัจจุบนัเดิมเป็นคู่แข่งทาง
การเมืองกับนายกเทศมนตรี (ท่ีถูกสั่งให้พน้ตาํแหน่ง) 
ต้องปฏิบัติงานและบริหารงานร่วมกับหัวหน้าสํานัก
ปลดัเทศบาล ซ่ึงเป็นบุตรชายนายกเทศมนตรีท่ีถูกสั่งให้
พน้ตาํแหน่งดังกล่าว ยิ่งกว่าน้ี เม่ือเดือนสิงหาคม พ.ศ. 
2556 ท่ีผ่านมา เทศบาลตาํบลไดป้ระกาศปรับขนาดจาก
เทศบาลขนาดเล็กเป็นเทศบาลขนาดกลาง ยิ่งเพ่ิมดีกรี
ความขดัแยง้ระหว่างนายกเทศมนตรีกับหัวหน้าสํานัก
ปลดัเทศบาลมากยิ่งข้ึน เน่ืองจากมีการปรับโครงสร้าง
ส่วนราชการและการกําหนดตําแหน่งของผู ้บริหาร
เทศบาลตาํบลใหม่ โดยเฉพาะตาํแหน่งหัวหน้าสํานัก
ปลดัเทศบาล จากเดิมคือ นกับริหารงานเทศบาล ระดบั 6 
เป็นนักบริหารงานเทศบาล ระดบั 7 ทว่า หัวหน้าสํานัก
ปลดัเทศบาลยงัครองตาํแหน่งระดบั 6 ไม่ครบตามเกณฑ์
และเง่ือนไขการเข้าสู่ตาํแหน่งในระดับ 7 ได้ หัวหน้า
สํานักปลัดเทศบาลจึงต้องพ้นจากตําแหน่งจากเดิม 
(รวมถึง ผูอ้าํนวยการกองการศึกษา และผูอ้าํนวยการกอง

การสวสัดิการสังคม ท่ีตอ้งพน้จากตาํแหน่งเดิมในห้วง
เวลาเดียวกนั) และไม่มีสิทธิในการรับเงินประจาํตาํแหน่ง 

กระนั้ นก็ตาม  แม้ความขัดแยง้ภายในองค์การท่ี
เกิดข้ึนนั้นไดส่้งผลกระทบต่อกระบวนการบริหารและ
การปฏิบติังานของเทศบาลตาํบลเป็นอย่างมาก หากแต่
สภาพการณ์ความขดัแยง้ดงักล่าว ก็มิไดน้าํไปสู่เง่ือนไข
ของการสร้างความรุนแรงภายในเทศบาลตาํบลหรือใน
ชุมชนท้องถ่ิน ผูว้ิจยัจึงสนใจในการศึกษาเก่ียวกบัแนว
ทางการปฏิบติัในการแกไ้ขหรือลดความขดัแยง้ภายใน
เทศบาลตาํบลดงักล่าว อนัจะเป็นประโยชน์ต่อผูบ้ริหาร
และพนักงานเทศบาลตาํบลอ่ืนท่ีกาํลงัเผชิญสถานการณ์
เดียวกนั สามารถนาํไปปรับใชต้ามความเหมาะสมต่อไป  

 
วตัถุประสงค์การวจิัย  

เพ่ือวิเคราะห์แนวทางการปฏิบติัในการแกไ้ขหรือลด
ความขัดแยง้ภายในเทศบาลตาํบลแห่งหน่ึงในจังหวดั
กาฬสินธ์ุ 

 
ระเบียบวธีิการวิจัย   

การศึกษาวิจยัคร้ังน้ี มุ่งใชร้ะเบียบวิธีวิจยัเชิงคุณภาพ 
(qualitative research) ใน รูปแบบกรณี ศึกษา โดยเม่ือ
พิ จารณาถึงการมีอยู่และการได้มาซ่ึ งข้อ มูล ท่ี เป็น
ประโยชน์ทั้งขอ้มูลเชิงเอกสารและขอ้มูลจากผูใ้ห้ขอ้มูล
สาํคญัอนัจะนาํไปสู่ผลการศึกษาเชิงประจกัษน์ั้น ผูว้จิยัจึง
มุ่งเลือก “เทศบาลตาํบลแห่งหน่ึงในจังหวดักาฬสินธ์ุ” 

เป็นหน่วยกรณีศึกษา เพราะเป็นเทศบาลตาํบลท่ีมีขอ้มูล
ข่าวสารและความเขม้ขน้ของสถานการณ์ความขดัแยง้
ภายในองคก์ารท่ีเกิดข้ึนและดาํเนินอยูม่ากท่ีสุดเม่ือเทียบ
กบัเทศบาลตาํบลอ่ืนในพ้ืนท่ีเดียวกนั 

ผูว้ิจยัเกบ็รวบรวมขอ้มูลโดยการสนทนากลุ่ม (focus 
group discussion) พนกังานเทศบาลเป็นหลกั (จาํนวน 20 
คน) และการสัมภาษณ์ผูใ้ห้ขอ้มูลสําคญั (key informant) 
ซ่ึงเลือกแบบเจาะจงเพ่ือให้ไดข้อ้มูลในเชิงลึกมากท่ีสุด 
ประกอบดว้ย ผูบ้ริหารเทศบาลตาํบลทั้งฝ่ายการเมืองและ
ฝ่ายประจาํ และสมาชิกสภาเทศบาล (จาํนวน 13 คน) 
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เสริมด้วยการสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม  และทําการ
ตรวจทานหรือยืนย ันความถูกต้องของข้อมูล  (cross 
check) ท่ีรวบรวมไดจ้ากภาคสนามดว้ยวิธีการตรวจสอบ
สามเส้ าด้านวิ ธีการรวบรวมข้อมูล  (methodological 
triangulation) (สุภางค์, 2552) แล้วจึงทําการวิเคราะห์
ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบกับวิธีการเชิงโครงสร้างในการ
จัดการความขัดแยง้ ตามแนวคิดของ McShane & Von 
Glinow (2005 อ้างถึงใน  กฤชวรรธน์ , 2552) ตลอดจน
แนวทางการปฏิบติัท่ีนอกเหนือจากแนวคิดดงักล่าว และ
นาํเสนอในแบบพรรณาความ (descriptive) ต่อไป  

ทั้ งน้ี บทความน้ีขอสงวนสิทธ์ิในการละช่ือบุคคล
และช่ือเทศบาลตาํบลไว ้เพ่ือหลีกเล่ียงผลกระทบท่ีอาจ
เกิดข้ึนกับเทศบาลตาํบลและบุคคลท่ีร่วมการสนทนา
กลุ่มและการใหส้ัมภาษณ์ดงักล่าว 

 
ผลการวจิัย  

จากการรวบรวมและวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกับแนว
ทางการปฏิบติัในการแกไ้ขหรือลดความขดัแยง้ภายใน
เทศบาลตาํบลท่ีเป็นหน่วยกรณีศึกษา โดยมีวิธีการเชิง
โครงสร้างในการจดัการความขดัแยง้ท่ีสําคญั 6 ประการ 
และแนวทางการปฏิบติัท่ีถือไดว้า่มีประสิทธิภาพมากใน
การวจิยัคร้ังน้ี 2 ประการ ซ่ึงสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

 1 การเนน้เป้าหมายหลกั คือ เป้าหมายท่ีฝ่ายต่างๆ 
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัความขดัแยง้ยึดถือร่วมกนั ซ่ึงเป้าหมายนั้น
สาํคญักวา่เป้าหมายส่วนบุคคลใดบุคคลหน่ึงหรือกลุ่มใด
กลุ่มหน่ึง ดงัเช่นคณะผูบ้ริหารและหัวหนา้ส่วนงานไดมี้
การประชุมหารือ  เพ่ื อ เปิ ด เวที ให้น ายก เทศมนตรี 
ปลัดเทศบาล  และผู ้อ ํานวยการกองคลังได้พูดคุยหา
ทางออก โดยพิจารณาถึงผลประโยชน์ส่วนรวมเป็น
สําคัญ และเห็นชอบให้รองปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าท่ี
แทนปลดัเทศบาล ซ่ึงไม่เกินขอบเขตอาํนาจหนา้ท่ีตามท่ี
กฎหมายกําหนด  (และอาจหมายรวมถึงการท่ีล่าสุด
เทศบาลตาํบลไดมี้คาํสั่งให้ปลดัเทศบาลไปปฏิบติัหน้าท่ี
ท่ีสาํนกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ินอาํเภอ หรือภาษา
ท่ีเขา้ใจกนัคือ “ถูกสั่งแขวน”)  

ยิง่กวา่นั้น การเนน้เป้าหมายหลกัยงัถูกนาํมาใชแ้กไ้ข
ปัญหาการปฏิบติังานร่วมกนัหรือลดความขดัแยง้ระหวา่ง
ฝ่ายบริหารกับฝ่ายนิติบัญญัติ (อาจหมายรวมถึงกาํนัน
และผูใ้หญ่บ้าน) ในมิติของการจดัสรรงบประมาณเพ่ือ
จดัทาํแผนพฒันาตาํบลดว้ย 

 2. การลดความแตกต่าง คือ  การขจัดหรือลด
ความแตกต่างระหว่างบุคคลอนัเป็นหน่ึงแนวทางท่ีช่วย
ลดความขดัแยง้ภายในองค์การได ้ดงักรณีปัญหาการไม่
ปฏิบัติตามหน้าท่ี  และปัญหาการปฏิบัติงานร่วมกัน
ระหว่างรักษาการหัวหน้าสํ านักปลัด เทศบาลและ
เจ้าหน้าท่ีในสํานักปลัดเทศบาล เทศบาลตําบลแก้ไข
ปัญหาโดยการผลัดเปล่ียนให้เจ้าหน้าท่ี ธุรการสํานัก
ปลดัเทศบาลไปปฏิบติังานท่ีกองการศึกษา และให้ผูช่้วย
นักวิชาการศึกษากองการศึกษามาปฏิบัติหน้าท่ีธุรการ
สํานักปลัดเทศบาล รวมถึง การผลัดเปล่ียนการปฏิบัติ
หน้าท่ีระหว่างผูช่้วยเจ้าหน้าท่ีบันทึกข้อมูลของสํานัก
ปลดัเทศบาลและกองช่าง และหมายรวมถึง การให้ผูช่้วย
เจ้าหน้ าท่ีบัน ทึกข้อ มูลสํ านักปลัด เทศบาล  (รายท่ี
ผลัด เป ล่ียนมาจากกองช่าง) กรณี เกิดข้อพิพาทกับ
นายกเทศมนตรีเก่ียวกบัปัญหาการประเมินผลการเล่ือน
เงินเดือนและค่าจา้งอย่างไม่เป็นธรรม (รวมทั้งการเรียก
รับเงินเพื่อต่อสัญญาจา้ง) ไปปฏิบติัหนา้ท่ีผูช่้วยครูผูดู้แล
เดก็อนุบาลและปฐมวยัในศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ของเทศบาล
ตาํบล 

 3. ปรับปรุงการส่ือสารและความเข้าใจ พบว่า 
สามารถลดขอ้พิพาทและปัญหาการปฏิบติังานร่วมกนัลง
ได ้ซ่ึงการส่ือสารและสร้างความเขา้ใจนั้นตอ้งชดัเจน ง่าย
ต่อการปฏิบติั โดยเฉพาะการส่ือสารแบบเร่งด่วน ซ่ึงใน
ปัจจุบนัสามารถดาํเนินการไดห้ลากหลายช่องทาง ไดแ้ก่ 
โทรศพัทท์ั้งสาํนกังานและมือถือ ส่ือสังคมออนไลน์ อาทิ 
โปรแกรมไลน์ (line) และเฟชบุ๊ค (facebook) วิทยส่ืุอสาร 
การส่ งข้อความ  (sms) ห รือ อี เมล  (e-mail) เป็ น ต้น 
ตลอดจนการประชุมพดูคุยหารือเพ่ือตดัสินใจร่วมกนัของ
คณะผูบ้ริหาร การศึกษาดูงานแนวปฏิบติัท่ีดีจากทอ้งถ่ิน
อ่ืน การส่งบุคลากรเข้าฝึกอบรมสัมมนา ตลอดจนการ
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ส่ือสารทางตรงยอ่มก่อให้เกิดความเขา้ใจอนัดีและสร้าง
บรรยากาศการท่ีดีในการปฏิบัติงานร่วมกันทั้ งในส่วน
บุคคลและส่วนงานภายในองคก์าร 

 4. ลดการอิงอาศัยกันในการทํางาน  ถือ เป็น
แนวทางหน่ึงในการแก้ไขปัญหาและลดความขัดแยง้
เก่ียวกับการไม่ปฏิบัติตามหน้าท่ีและการปฏิบัติงาน
ร่วมกนัได ้แต่มกัจะจดัการไดย้าก เพราะบางงานหรือบาง
กิจกรรมนั้นส่วนงานปลายทางจะสามารถเร่ิมดาํเนินการ
ได ้ต่อเม่ือส่วนงานตน้ทางดาํเนินการในขั้นตอนเบ้ืองตน้
เสร็จเรียบร้อยแลว้ ดงักรณีการเบิกจ่ายเบ้ียยงัชีพผูสู้งอายุ
และผูพ้ิการ หรือการวางแผนใชจ่้ายงบประมาณจากการ
จัดเก็บรายได้ ดังนั้ น  วิธีการจึงต้องการกําหนดหรือ
มอบหมายผูรั้บผิดชอบหลกั ดงัเช่นการให้ผูอ้าํนวยการ
กองคลังดําเนินการโดยพิจารณาจัดลาํดับการเบิกจ่าย
เก่ียวกบัเบ้ียยงัชีพให้อยู่ในลาํดบัความเร่งด่วน หรือการ
มอบหมายให้รองปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าท่ีในส่วนท่ี
เก่ียวขอ้งแทนปลดัเทศบาล การปฏิบัติเช่นน้ีจึงช่วยลด
ความรู้สึกวา่การทาํงานตอ้ง “อาศยั” หรือ “รอ” ส่วนงาน
อ่ืน ก่อน  และช่วยลดการปะทะกันระหว่างสํ านัก
ปลดัเทศบาลและกองคลงัทั้ งดา้นวาจาและดา้นเอกสาร 
กลายเป็นแนวทางปฏิบัติงานท่ีต่างตอบแทนกันหรือ
ต่อเน่ืองกนั  

 5. การเพ่ิมทรัพยากร พบว่า กรณีการพิพาทกัน
ระหว่างสํานักปลดัเทศบาลกบัส่วนงานอ่ืน คือ กองช่าง
และกองการสวสัดิการสังคม เก่ียวกบัความตอ้งการห้อง
ทาํงานท่ีอยูป่ระจาํและเป็นสัดส่วน โดยกองช่างและกอง
การสวสัดิการสังคมคอยสอบถามถึงความเป็นไปไดแ้ละ
ความกา้วหนา้อยูต่ลอดเวลา ซ่ึงสร้างแรงกดดนัและความ
ไม่พอใจต่อกัน จนกลายเป็นปัญหาในการปฏิบัติงาน
ร่วมกัน สุดท้าย จึงมีการจัดสรรงบประมาณเพ่ือสร้าง
อาคารเพ่ิมเติมอีกสองหลังให้แก่กองช่างและกองการ
สวสัดิการสังคมดงักล่าว จะเห็นวา่การเพิ่มทรัพยากร เป็น
วิธีการหน่ึงท่ีง่ายและชดัเจนท่ีสุดในการลดความขดัแยง้ 
(ดงัเช่นการก่อสร้างอาคารสํานักงานอย่างเป็นสัดส่วน) 
ทว่า ข้อจํากัดท่ีสําคัญ คือ  “ต้นทุน” ดังนั้ น  ผู ้บ ริหาร

เทศบาลตาํบลอ่ืนจึงจาํตอ้งพิจารณาเปรียบเทียบวา่ตน้ทุน
ในการเพิ่มทรัพยากรนั้น ว่ามีความคุม้ค่ากว่าตน้ทุนอนั
เกิดจากความขดัแยง้ภายในองคก์ารหรือไม่ อยา่งไร  

 6. กาํหนดกฎระเบียบให้ชดัเจน พบว่า เทศบาล
ตาํบลท่ีศึกษาไดด้าํเนินการหลากหลายวิธีการ อาทิ การ
เชิญนิติกรจากองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินอ่ืนหรือ
ใกลเ้คียงมาช่วยตีความและให้ความรู้ในทางปฏิบติั การ
ส่งหนังสือหารือในประเด็นขอ้กฎหมายไปยงัสํานักงาน
ส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ินจงัหวดัและแจง้เวียนหนงัสือ
หารือดังกล่าวเพ่ือเป็นแนวปฏิบัติ การพยายามค้นหา
เอกสาร ฎีกา คาํพิพากษาต่างๆ ท่ีถึงท่ีสุดแลว้ รวมถึง ขอ้
ระเบียบกฎหมายจากองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินอ่ืนเพ่ือ
ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติ  ตลอดจนการประชุม
ตดัสินใจร่วมกนัของคณะผูบ้ริหารหรือการตราเป็นเทศ
บญัญติั พนกังานเทศบาลเองก็จะไดป้ฏิบติังานดว้ยความ
อุ่นใจ (ลดความเส่ียงหรือผลกระทบต่อตาํแหน่งหน้าท่ี
การงาน) และลดความขดัแยง้ระหวา่งกนัลงได ้ 

 7. การพูดคุยนอกรอบ  พบว่า มีประสิทธิภาพ
อย่างมาก ดังเช่นกรณีนายกเทศมนตรีสั่งการให้ผูช่้วย
เจ้าหน้าท่ีการเงินและบัญชี  เบิกจ่ายงบประมาณข้าม
ขั้นตอน หรือกรณีเจา้พนกังานพสัดุสะทอ้นว่าการจดัซ้ือ
จัดจ้าง ท่ีน ายก เทศมนตรีมัก ใช้วิ ธี ก ารตกลงราคา 
เจ้าหน้ า ท่ี แก้ ปั ญ ห าโดยการ เข้าพบและ ช้ีแจงต่อ
ผูอ้าํนวยการกองคลงั เพ่ือใหช่้วยช้ีแจงต่อนายกเทศมนตรี
อีกทอดหน่ึง และหาโอกาสเขา้ไป “พูดคุยนอกรอบ” เพ่ือ
ช้ีแจงขอ้ระเบียบกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งให้นายกเทศมนตรี
ทราบ เพราะนายกเทศมนตรีจะมีความเป็นกนัเองมากกวา่
ในสํานักงาน ขณะเดียวกนั วิธีการ “พูดคุยนอกรอบ” ยงั
ถือเป็นเทคนิคสําคัญท่ีฝ่ายบริหารนํามาใช้เพื่อลดข้อ
พิพาทและความขดัแยง้กบัฝ่ายนิติบญัญติัก่อนการประชุม
สภาเพ่ือพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจําปี  และมีการพูดคุยถกเถียงกันจนตกผลึก เม่ือ
ประชุมสภาตามวาระจึงไม่ค่อยมีการโต้แยง้หรือข้อ
ขดัแยง้ เน่ืองจากไดถ้กเถียงกนันอกรอบไปแลว้ 
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 8. การวานบุคคลท่ีสาม พบว่า มีประสิทธิภาพ
อย่างมากในการบรรเทาปัญหาการปฏิบัติงานร่วมกัน 
โดยเฉพาะกรณีความขดัแยง้ระหว่างนายกเทศมนตรีกบั
ปลดัเทศบาล ซ่ึงนายกเทศมนตรีจะขอความร่วมมือหรือ
วานรองนายกเทศมนตรีในการช่วยพดูคุยกบัปลดัเทศบาล 
ซ่ึงเป็นไปในลกัษณะเดียวกนักบัหัวหนา้ส่วนงานท่ีเป็นคู่
ขัดแยง้กับปลัดเทศบาล แม้แต่กรณีท่ีหัวหน้าส่วนงาน
ตอ้งการส่ือสารกบันายกเทศมนตรีก็จะขอความร่วมมือ
และความช่วยเหลือจากบุคคลท่ีสนิทกบันายกเทศมนตรี 
คือ ผูอ้าํนวยการกองคลงั หรือบุคคลท่ีนายกเทศมนตรี
ไว้วางใจ  เช่น  เจ้าหน้าท่ี บุคลากร  เพ่ือช่วยช้ีแจงข้อ
ระเบียบกฎหมายท่ีเก่ียวข้องหรือการดาํเนินการต่างๆ 
ยิ่งกว่านั้ น  การวานบุคคลท่ีสามยงัเกิดข้ึนในลักษณะ 
“ทางอ้อม” โดยอาศัยความเป็นคนในท้องถ่ินด้วยการ
บอกเล่าหรือบอกต่อแก่ญาติผูใ้หญ่ของตน แล้วขอให้
ญาติผู ้ใหญ่ดังกล่าวไปช่วยพูดคุยกับญาติผู ้ใหญ่ของ
นายกเทศมนตรี เพ่ือเกล้ียกล่อมนายกเทศมนตรีอีกทาง
หน่ึง ซ่ึงอาจช่วยหรือส่งผลให้นายกเทศมนตรีไดก้ลบัมา
พิจารณาทบทวนแนวนโยบายหรือการตดัสินใจต่างๆ อีก
คร้ังหน่ึง 
 
สรุปและอภิปรายผลการวจิัย 

แนวทางการปฏิบัติเพ่ือแก้ไขหรือลดความขดัแยง้
ภายในเทศบาลตาํบล ประกอบดว้ยแนวทาง 8 ประการ 
โดยเม่ือวิเคราะห์ผลการวิจัย พบว่า เทศบาลตําบลมี
แนวทางปฏิบติัท่ีสอดคลอ้งกบัวิธีการเชิงโครงสร้างใน
การจัดการความขัดแยง้ ตามแนวคิดของ McShane & 
Von Glinow (2005 อา้งถึงใน กฤชวรรธน์, 2552) ท่ีสาํคญั 
6 ประการ ได้แก่ การเน้นเป้าหมายหลัก การลดความ
แตกต่าง ปรับปรุงการส่ือสารและความเขา้ใจ ลดการอิง
อาศยักันในการทาํงาน การเพ่ิมทรัพยากร และกาํหนด
กฎระเบียบให้ชัดเจน และแนวทางการปฏิบัติท่ีถือว่ามี
ประสิทธิภาพมากในการวิจัยคร้ังน้ี 2 ประการ คือ การ
พูดคุยนอกรอบ และการวานบุคคลท่ีสาม โดยรูปแบบ
พฤติกรรมยงัเป็นไปในลกัษณะท่ีสอดคลอ้งตามแนวคิด

ของ Thomas & Kilmann (1974 อา้งถึงใน วนัชยั, 2555) 
ไดแ้ก่ การหลีกเล่ียงหรือยอมถอย การยอมให้หรือยอม
ตาม การประนีประนอม และการร่วมมือกนั  

ทั้งน้ี เม่ือพิจารณาแนวทางการปฏิบติัเพ่ือแกไ้ขหรือ
ลดความขัดแยง้ภายในเทศบาลตาํบลเปรียบเทียบกับ
หลกัการบริหารผลการปฏิบติังานตามแนวคิดสํานักงาน
คณะกรรมการขา้ราชการพลเรือน (2554) ประกอบดว้ย
กระบวนการหลกั 4 ประการ คือ การวางแผนปฏิบติังาน 
การพัฒน าผลการป ฏิบั ติ งาน  การติดตามผลการ
ปฏิบัติงาน  และการประเมินผลการปฏิบัติงาน  ซ่ึงมี
ลกัษณะสอดคลอ้งกบัแนวคิด “วงจรการบริหารผลการ
ปฏิบัติงาน” (performance management cycle: PM) ของ 
Armstrong (2010 อา้งถึงใน ชนิกามาศ, 2555) ไดแ้ก่ การ
วางแผน (plan) การปฏิบัติ (do) การตรวจสอบ (check) 
และการประเมินผล (act) สามารถช้ีชวนให้เห็นวิธีการ
ในทางปฏิบติัตามกระบวนการปฏิบติังาน ไดแ้ก่ ดา้นการ
วางแผน ประกอบดว้ย แนวทางการเน้นเป้าหมายหลกั 
แนวทางการเพิ่มทรัพยากร (บนฐานของตน้ทุนและความ
คุม้ค่า) และแนวทางการพูดคุยนอกรอบ ดา้นการปฏิบติั
หรือพฒันาผลการปฏิบติังาน ประกอบดว้ย แนวทางการ
ลดความแตกต่าง แนวทางลดการอิงอาศัยกันในการ
ทาํงาน แนวทางปรับปรุงการส่ือสารและความเขา้ใจ และ
แนวทางการวานบุคคลท่ีสาม ด้านการติดตามผลการ
ปฏิบัติงานหรือตรวจสอบ  คือ  แนวทางการกําหนด
กฎระเบียบให้ชัดเจน  ทว่า ด้านการประเมินผลการ
ปฏิบติังานนั้นไม่มีแนวทางใดท่ีเขา้ข่ายดา้นน้ี  

ขณะเดียวกัน  แม้ว่าเทศบาลตําบลท่ี เป็นหน่วย
กรณีศึกษาจะมีกระบวนการเก่ียวกับวางแผนและการ
ดาํเนินงานตามแผนอันเป็นไปตามแนวคิดของ พจนา 
(2555) กล่าวคือ การแปลงวตัถุประสงค์หรือเป้าหมาย
ไปสู่ตวัช้ีวดัต่างๆ ในแผนท่ีกลยุทธ์ส่ีดา้น ประกอบดว้ย 
ดา้นวตัถุประสงค ์(objective) ท่ีเทศบาลตาํบลมุ่งหวงัหรือ
ต้องการบรรลุ  ด้านตัว ช้ีว ัดผลการปฏิบัติงาน  (key 
performance indicators: KPIs) ต า ม เ ป้ า ห ม า ย ห รื อ
วตัถุประสงค ์ดา้นเป้าหมาย (target) ซ่ึงเป็นตวัเลขท่ีแสดง
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ใหเ้ห็นถึงการบรรลุวตัถุประสงคใ์นเชิงรูปธรรม และดา้น
แผนงานท่ีจะจดัทาํ (initiatives) เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายท่ี
กาํหนดไวก้็ตาม หากแต่เม่ือส้ินสุดการดาํเนินแลว้แลว้ 
เทศบาลตําบลมักละ เลยการตรวจสอบว่าผลการ
ดาํเนินงานประสบความสําเร็จตามวตัถุประสงค์หรือ
เป้าหมายหรือไม่ อยา่งไร พิจารณาไดจ้ากการท่ีเทศบาล
ตาํบลไม่ไดมี้การจดัทาํรายงานประจาํปี หรือรายงานผล
การดาํเนินงานตามนโยบายของนายกเทศมนตรี อนัจะ
เป็นเคร่ืองบ่งช้ีเก่ียวกับภาพรวมของผลการปฏิบัติงาน
หรือการดาํเนินงานของเทศบาลตาํบลในรอบปีนั้นๆ 

 
ข้อเสนอแนะ  
1. ขอ้เสนอแนะเชิงนโยบาย ดว้ยผลการวิจยัสะทอ้น

ว่า การแกไ้ขปัญหาการปฏิบัติงานร่วมกนัของคู่ขดัแยง้
มกัเกิดการแทรกแซงจากบุคคลท่ีสาม (third party) ผ่าน
การวานคนกลางหรือบุคคลท่ีสามท่ีไม่ได้ยุ่งเก่ียวกับ
สถานการณ์ท่ีเป็นปัญหา หรือจาํเป็นตอ้งเขา้ไปเก่ียวขอ้ง
ต่อสถานการณ์ความขดัแยง้ โดยมิอาจหลีกเล่ียงได ้เช่น 
รองนายกเทศมนตรี หรือเจ้าหน้าท่ีตาํแหน่งบุคลากร 
ดงันั้น หน่วยงานเก่ียวขอ้ง อาทิ สถาบนัพระปกเกลา้ กรม
ส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน หรือสถาบนัอุดมศึกษา จึง
ควรดาํเนินการหรือร่วมกันดาํเนินการพฒันาหลกัสูตร
ฝึกอบรมเก่ียวกบับทบาทของบุคคลท่ีสามในสถานการณ์
ความขัดแยง้ เพื่อสร้างบุคคลหรือกลุ่มบุคคลในการ
ช่วยเหลือให้คู่ขดัแยง้และผูท่ี้เก่ียวขอ้งกับความขดัแยง้
สามารถจดัการและแกไ้ขปัญหาความขดัแยง้นั้นได ้

ทั้งน้ี นยัตามความหมายขา้งตน้บุคคลท่ีสามนั้น ตอ้ง
มิใช่ผูแ้ก้ปัญหาหรือผูจ้ ัดการปัญหาโดยตรง หากเป็น
เพียงแต่ผู ้ส ร้างบ ริบทแวดล้อมให้ผู ้ท่ี เก่ี ยวข้องกับ
สถานการณ์ความขดัแยง้เกิดความพร้อมในการแกปั้ญหา
ร่วมกันเท่านั้ น ซ่ึงจะตรงขา้มกันแนวคิดการเจรจาไกล่
เกล่ียโดยคนกลาง (mediation) ท่ีมุ่งเน้นกระบวนการให้
คู่กรณีแกไ้ขปัญหาหรือความขดัแยง้โดยเป็นการสมคัรใจ
มาเจรจาพูดคุยกันท่ีมีแนวโน้มไปในทาง “การเกล้ีย

กล่อม” ซ่ึ งมี ส่วนต้องอาศัยการตัดสินใจและความ
น่าเช่ือถือของคนกลาง 
2. ข้อเสนอแนะเชิงการบริหาร  ด้วยผลการวิจัย

สะทอ้นวา่ เทศบาลตาํบลท่ีเป็นหน่วยกรณีศึกษาเกิดความ
ขัดแย ้งภายในองค์การบ่อยคร้ังและต่อเน่ือง ดังนั้ น 
ผูบ้ริหารเทศบาลตาํบลจึงควรดาํเนินการจดัประชุมเป็น
ประจําทุกเดือน  เพื่อเป็นเวทีการช้ีแจงแนวนโยบาย 
แนวทาง และขั้นตอนการปฏิบติัราชการท่ีถูกตอ้งระหวา่ง
กนั ตลอดจนการติดตามและตรวจสอบผลการดาํเนินงาน
ดา้นต่างๆ ของเทศบาลตาํบล ขณะเดียวกนั หัวหนา้ส่วน
งานต่างๆ ควรจดัให้มีกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหวา่ง
พนกังานเทศบาลท่ีตอ้งมีปฏิสัมพนัธ์กนัตามขอบข่ายงาน 
อาทิ งานจัดเก็บรายได้ งานการเงิน งานพัสดุ และงาน
ธุรการ เพ่ือให้แต่ละฝ่ายไดท้ราบถึงแนวทางปฏิบติัท่ีตอ้ง
เก่ียวโยงกนัและป้องกนัปัญหาหรือความเขา้ใจผิดต่อกนั 
อนัจะนาํไปสู่ความขดัแยง้ได ้

นอกจากน้ี คณะผูบ้ริหารเทศบาลตาํบลควรพยายาม
นาํกระบวนการบริหารผลการปฏิบติังานตามแนวคิดของ
สํานักงานคณะกรรมการขา้ราชการพลเรือนมาประยุกต์
ปรับใช้ในการบริหารผลการปฏิบัติงานในภาวะความ
ขดัแยง้ภายในเทศบาลตาํบลตามความเหมาะสม กอปร
กบัฝ่ายสมาชิกสภาเทศบาลควรดาํเนินการควบคุมและ
ตรวจสอบกระบวนการปฏิบติังานและผลการปฏิบติังาน
ภายใต้บริบทท่ีเกิดข้ึน  โดยยึดหลักการร่วมกันแก้ไข
ปัญหาและประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลัก  ขณะท่ี  ฝ่าย
พนกังานเทศบาลควรพร้อมใจกนัให้ความร่วมมือในการ
แกไ้ขปัญหาภายใตส้ถานการณ์ท่ีเกิดข้ึนอยา่งจริงใจและ
จริงจงั อนัจะนาํไปสู่การเกิดความร่วมมือจากทั้งสามฝ่าย
ในการร่วมกนัรับมือและแกไ้ขปัญหาความขดัแยง้ภายใน
เทศบาลตาํบลไดอ้ยา่งดีและย ัง่ยนื  
3. ขอ้เสนอแนะเชิงวิชาการ ดว้ยการวิจยัคร้ังน้ีมุ่งใช้

ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพในรูปแบบกรณีศึกษา โดย
นาํเสนอเฉพาะขอ้มูลท่ีรวบรวมและวเิคราะห์จากเทศบาล
ตําบลท่ี เป็นหน่วยกรณี ศึกษาเป็นหลัก  ซ่ึ งอาจเป็น
ขอ้จาํกดัและมีพลงัในการอธิบายไดใ้นระดบัหน่ึงเท่านั้น 
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ดังนั้ น  การศึกษาวิจัยในคร้ังต่อไปจึงควรมุ่งเน้นการ
วิเคราะห์ในเชิงเปรียบเทียบระหว่างเทศบาลตาํบลหรือ
การวิเคราะห์เปรียบเทียบกบัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
แบบขา้มกลุ่ม อาทิ องค์การบริหารส่วนตาํบล เทศบาล
นคร หรือองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั เพ่ือวิเคราะห์แนว
ทางการปฏิบัติในการแก้ไขหรือลดความขัดแยง้ท่ีอาจ
นาํไปประยกุตป์รับใชใ้นองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินอ่ืน
ต่อไป 

ประเดน็สาํคญัท่ีควรศึกษาวิจยัในอนาคตเพิ่มเติม คือ 
กระบวนการบริหารงานผลการปฏิบติังานในภาวะความ
ขดัแยง้ภายในองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน หรือองคก์าร
อ่ืน และแนวทางการประเมินผลการปฏิบติังานในภาวะ
ความขดัแยง้ภายในองคก์ารดงักล่าว เพ่ือนาํไปสู่การถอด
บทเรียนหรือพัฒนาตัว ช้ีว ัดในการประเมินผลการ
ปฏิบติังานภายใตบ้ริบทความขดัแยง้ภายในองคก์าร อาทิ 
ลกัษณะร่วมหรือต่าง ปัญหาและอุปสรรค อนัจะนาํไปสู่
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