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บทคัดย่อ 
 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา 1) ระดับหลักธรรมที่มีผลต่อความขัดแย้งทางการเมือง
ของประชาชน ในเขตอ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา 2) ระดับความขัดแย้งทางการเมือง
ของประชาชน ในเขตอ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา 3) ปัจจัยด้านหลักธรรมที่ส่งผลต่อ
ความขัดแย้งทางการเมืองของประชาชน ในเขตอ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรากลุ่มตัวอย่าง คือ
ประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป อาศัยอยู่ในเขตอ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา จ านวน 399 คน 
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ 
ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ 
1) ระดับหลักธรรมที่มีผลต่อความขัดแย้งทางการเมืองของประชาชน ในเขตอ าเภอ

เมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทราโดยภาพรวม พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยเรียงอันดับจากมาก
ไปหาน้อย ได้ดังนี้ คือ ด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุด คือ ด้านวจีกรรม รองลงมา คือ ด้านกายกรรม และด้านที่มี
ค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ด้านสีลสามัญญตา 

2) ระดับความขัดแย้งทางการเมืองของประชาชน ในเขตอ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัด
ฉะเชิงเทรา โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ  
ด้านการร่วมมือร่วมใจ รองลงมา คือ ด้านการปรองดอง และด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ด้านการต่อสู้ 

3) ปัจจัยด้านหลักธรรมที่มีผลต่อความขัดแย้งทางการเมืองของประชาชน ในเขตอ าเภอ
เมืองฉะเชิงเทรา พบว่า หลักธรรมที่มีผลต่อความขัดแย้งทางการเมืองของประชาชน ในเขตอ าเภอ
เมืองฉะเชิงเทรา ประกอบด้วย สีลสามัญญตา วจีกรรม และกายกรรม  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค าส าคัญ: หลักธรรม ความขัดแย้งทางการเมือง ประชาชน 
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ABSTRACT 
 
The purpose of this research was to study 1) the level of principles of Buddhist 

doctrine affecting the political conflicts of people in Meaung Chachoengsao District,  
Chachoengsao province 2) level of the political conflicts of people in Meaung Chachoengsao 
District, Chachoengsao province 3) Factors of Buddhist doctrine affecting the political 
conflicts of people in Meaung Chachoengsao District, Chachoengsao province.   

Sample group were 399 people whose age 18 and above living in Meaung 
Chachoengsao District, Chachoengsao province. The instrument used to collect the data 
was a questionnaire. The statistics used for data analysis were percentage, mean, standard 
deviation. The research result was found that   

1) Principles of Buddhist doctrine affecting the political conflicts of people 
in Meaung Chachoengsao District, Chachoengsao province as a whole was found at a high 
level in all aspects. By arranging the most average to the least, it was (1) Mettavacikamma 
(2) Mettakayakamma (3) Silasamannata. 

2) Level of the political conflicts of people in Meaung Chachoengsao District, 
Chachoengsao province as a whole was found at a high level. When considering the each 
factors, it was all in high level by arranging the most average to the least namely; 
1) the first was cooperation, the second was reconciliation or dialogue and the last was 
the fight respectively. 

3) Factors of Buddhist doctrine affecting the political conflicts of people in 
Meaung Chachoengsao District, Chachoengsao province were found respectively that 
(1) Silasamannata (2) Mettavacikamma and (3) Mettakayakamma 

 
 
 
 
 

Keyword: Buddhist Doctrine, Political Conflict, Cooperation 
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วิทยานิพนธ์ เรื่อง “หลักธรรมที่มีผลต่อความขัดแย้งทางการเมืองของประชาชน ในเขตอ าเภอเมือง
ฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา” เล่มนี้ส าเร็จลุล่วงได้ด้วยดี ด้วยความอนุเคราะห์จากอาจารย์ ดร.ภูริวัจน์ 
รักษ์ธนอนันต์ อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก และอาจารย์ ดร.ธนบดี ฐานะชาลา อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม รวมถึง
คณาจารย์ประจ าหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิตทุกท่าน ที่ได้เสียสละเวลาช่วยเหลือในการให้
ค าปรึกษา แนะน าแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ นับตั้งแต่ผู้วิจัยได้เริ่มด าเนินการวิจัยด้วยดีตลอดมา และ
ขอขอบพระคุณ ดร.พระมหากฤษณ์ธนินต์ เสฏฐเมธี ประธานกรรมการ และคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ 
ที่ให้ความเมตตา ถ่ายทอดความรู้ ความเข้าใจ ซึ่งท าให้ผู้วิจัยได้รับแนวทางในการศึกษาค้นคว้างานนิพนธ์
ครั้งนี้ได้อย่างถูกต้อง และสมบูรณ์ยิ่งขึ้น 

ขอกราบขอบพระคุณผู้เชี่ยวชาญทุกท่าน ที่ได้ให้ความกรุณาและอนุเคราะห์ ในการตรวจสอบ
ความเที่ยงตรงของแบบสอบถาม รวมทั้งข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ในการท าวิจัย ขอขอบคุณท่าน
นายกเทศมนตรี ขอบคุณนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ในเขตอ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์
ในการเก็บข้อมูลในพ้ืนที่ และขอขอบคุณประชาชนทุกท่าน ที่ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม และ
เก็บรวบรวมแบบสอบถาม 

สุดท้ายนี้ผู้วิจัยขอขอบพระคุณบิดา มารดา พี่ๆ  น้องๆ และเพื่อนๆ รวมทั้งบูรพาอาจารย์
และผู้มีพระคุณทุกท่านที่ได้ร่วมกันสร้างสรรค์งานวิจัยเล่มนี้ให้แก่ผู้วิจัย จนเป็นผลส าเร็จด้วยดี ต ลอดจน
ทุกท่านที่ให้ความช่วยเหลือ และเปน็ก าลังใจ  

 
 

พระมหาศุภกิจ สุดสังข์ 
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บทท่ี 1 

บทน ำ 
 

1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 
 

การได้มาซึ่งอ านาจรัฐจะต้องมีความชอบธรรม (legitimacy) หมายความว่า เป็นที่ยอมรับของคนที่
อยู่ในชุมชนภายใต้ระเบียบการเมืองนั้นๆ ความชอบธรรมอาจเกิดจากการใช้ก าลังในเบื้องต้น ความชอบธรรม
ในส่วนนี้มีพ้ืนฐานมาจากความกลัว จนถึงจุดๆ หนึ่งก็อาจจะกลายเป็นประเพณี เช่น การสืบทอดอ านาจ
จากพ่อไปสู่ลูก จากลูกไปสู่หลาน ซึ่งแม็กซ์ เวเบอร์ (Max Weber) เรียกว่า traditional authority นอกจาก
ที่กล่าวมาก็มีความชอบธรรมที่ถือว่าสอดคล้องกับกฎหมาย และความมีเหตุมีผล (legal-rational authority) 
เช่น ภายใต้ระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย มีการเลือกตั้ง มีกฎกติกาของการได้มาซึ่งอ านาจเหตุผล
ส าคัญก็คือ ผู้ปกครองต้องผ่านการเลือกตั้งโดยผู้อยู่ใต้ปกครอง เท่ากับการได้อาณัติจากประชาชน ดังนั้น ผู้ซึ่ง
ชนะการเลือกตั้งก็จะมีความชอบธรรมตามกฎหมายและความมีเหตุมีผลความชอบธรรมในส่วนที่สามของ
อ านาจจะขึ้นอยู่กับตัวบุคคลซึ่งคนทั่วไปเชื่อว่ามีบุญญาธิการที่จะมาแก้ปัญหาสังคม บุคคลดังกล่าวนี้บางครั้ง
ถูกเรียกว่า “อัศวิน ม้าขาว” มักจะปรากฏขึ้นเมื่ออ านาจจากประเพณี กฎหมาย และความมีเหตุมีผลล่มสลาย 
กล่าวคือ ความชอบธรรมที่มาจากสิ่งที่เป็นนามธรรม ประเพณีที่สืบทอด หรือกฎหมาย และความมีเหตุมีผล
ในลักษณะนามธรรมนั้นมาอยู่ที่ตัวบุคคลที่มองเห็นได้อย่างชัดแจ้ง แต่ขณะเดียวกันบุคคลนั้นก็มีคุณลักษณะที่
เป็นนามธรรม คือ ความเชื่อของประชาชนที่เชื่อว่าบุคคลผู้นั้นสามารถแก้ไขปัญหา และเป็นที่พ่ึงของประชาชนได้ 
(charismatic leader) ซึ่งมีอ านาจจาก charismatic authority ตราบเท่าที่ระเบียบการเมือง รัฐ และ
ผู้ใช้อ านาจรัฐยังคงไว้ซึ่งความชอบธรรมบนฐานใดฐานหนึ่งที่กล่าวมาเบื้องต้น สังคมนั้นก็สามารถจะด าเนินไปได้
โดยปกติสุขในระดับหนึ่ง แต่เมื่อใดก็ตามที่ระบบสังคม อันได้แก่ องค์กรต่างๆ ที่มนุษย์สร้างขึ้นภายใต้
ระเบียบการเมือง เช่น ระบบกฎหมาย ระบบการเมือง ระบบการบริหาร ระบบเศรษฐกิจและธุรกิจ องค์กร
ศาสนา และองค์กรอ่ืนๆ ขาดการยอมรับและเสียความชอบธรรมเนื่องจากความขัดแย้งในสังคมเกิดขึ้นรุนแรง
ถึงจุดที่องค์กรต่างๆ ดังกล่าวไม่สามารถจะแก้ไขปัญหาได้ ก็จะน าไปสู่วิกฤตในทางการเมือง สังคม  และ
เศรษฐกิจ นี่คือ จุดเริ่มต้นของการเกิดปัญหาความขัดแย้งและการแก้ปัญหา  (ลิขิต ธีรเวคิน , 2553, 
หน้า 60-61) 

ส าหรับประเด็นรากเหง้าของความขัดแย้งทางการเมืองไทย พบว่าปัญหาใจกลาง คือ มุมมอง
ที่แตกต่างกันต่อความเป็นประชาธิปไตยของประเทศที่เกี่ยวข้องกับระบบการจัดการอ านาจและทรัพยากร
ในสังคม ระหว่างฝ่ายหนึ่งที่มีน้ าหนักต่อการเลือกตั้ง ซึ่งความชอบธรรมของผู้บริหารประเทศอยู่ที่ “เสียงข้างมาก” 
ของประชาชน กับอีกฝ่ายหนึ่งที่ให้น้ าหนักต่อ “คุณธรรมจริยธรรม” ของผู้บริหารประเทศมากกว่า
ความเป็นตัวแทนของคนส่วนใหญ่ โดยทั้งสองมุมมองนี้ต่างก็มีทั้งกลุ่มที่เชื่อมั่นอย่างแรงกล้าในมุมมองของตน
กับกลุ่มที่อิงอยู่กับความเชื่อนั้น เพื่อแสวงหา และรักษาอ านาจ ตลอดจนผลประโยชน์ส่วนตน ทั้งหมด
ได้ส่งผลให้ความขัดแย้งทาง ความคิดนี้มีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้น ซึ่งปัญหาใจกลางที่กล่าวไปแล้วนี้ได้เกิดขึ้น
ท่ามกลางบริบทของปัญหาพ้ืนฐานในสังคมไทย คือ ความเหลื่อมล้ าทางเศรษฐกิจและสังคม อันเป็นเงื่อนไข
ที่ตอกย้ าให้ความแตกต่างทางความคิดทางการเมืองกลับกลายเป็นความแตกแยกและแหลมคมมากยิ่งขึ้น 
มูลเหตุแห่งความขัดแย้งข้างต้นได้ขยายตัวไปสู่วงกว้างมากขึ้นจากการสะสม “ความรู้สึก” ของทั้งสองฝ่ายว่า 
อีกฝ่ายหนึ่งได้ใช้อ านาจที่ไม่เป็นธรรมในการด าเนินการตามความเชื่อข้างต้น และหรือผลประโยชน์ของตน 
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2 

อาทิ การแทรกแซงกลไกการตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐ หรือการรัฐประหาร และถึงที่สุดได้ขยายตัว
เป็นความขัดแย้งรุนแรงในทุกระดับของสังคมไทยจากการระดมฐานมวลชนเพ่ือสนับสนุนฝ่ายตน  
และจากการเสนอข่าวของสื่อบางส่วนที่มิได้เน้นการน าเสนอข้อคิดเห็นที่ครอบคลุมทุกแง่มุม ซึ่งความแตกแยก
ทางความคิดอย่างกว้างขวางในสังคมไทยที่ยืดเยื้อยาวนาน สะท้อนให้เห็นความจริ ง ที่ว่าไม่มีความคิดเห็น
ของฝ่ายใดที่ถูกหรือผิดไปเสียทั้งหมด ท่ามกลางสภาวะความขัดแย้งในปัจจุบันที่แต่ละฝ่ายยังคงยึดมั่น
อยู่ในจุดยืน (position) ของตนเอง สิ่งที่ต้องริเริ่มด าเนินการโดยเร็ว คือ การสร้างบรรยากาศแห่งการปรองดอง
ด้วยการเปิดพ้ืนที่ให้ทุกฝ่ายได้มีโอกาสถกเถียงแลกเปลี่ยนในวงกว้างต่อข้อเสนอ ทางเลือก และความเป็นไปได้
ต่างๆ ในการสร้างความปรองดองในชาติทั้งนี้เพ่ือให้เกิดความเข้าใจ ระหว่างกันมากขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้แต่ละฝ่าย
สามารถก้าวออกจากจุดยืนที่แตกต่างกันมาสู่จุดร่วมที่จะน าไปสู่การอยู่ร่วมกันอย่างสันติได้ (สถาบัน
พระปกเกล้า, 2555, หน้า ค-ง) 

อ านาจท้องถิ่นในแถบจังหวัดฉะเชิงเทรามีการเปลี่ยนแปลงเรื่อยมาตามยุคสมัย ในอดีตนั้น  พบว่า 
อ านาจท้องถิ่นในแถบลุ่มแม่น้ าบางประกงและแถบชายฝั่งภาคตะวันออกมีลักษณะที่หลากหลาย
ของกลุ่มอ านาจไม่ว่าจะเป็นเจ้าเมือง นักเลง นายซ่อง แต่มีจุดมุ่งหมายที่คล้ายคลึงกัน คือ การพยายามสร้าง
ความสัมพันธ์กับลูกน้องหรือบริวาร หรือชาวบ้านเพื่ออาศัยถิ่นฐานเป็นเครื่องปกป้องอ านาจท้องถิ่น
แสดงบทบาทดังกล่าว เพราะรับรู้ว่าผู้คนในท้องถิ่นจ าเป็นต้องพ่ึงพาอาศัยบุคคลซึ่งสามารถให้ความปลอดภัย
ในการด ารงชีวิต จุดมุ่งหมายอีกประการหนึ่ง คือ อ านาจท้องถิ่นอ านาจอิทธิพลต่างแสวงหาผลประโยชน์
ทางเศรษฐกิจ แต่เนื่องจากกิจกรรมทางสังคมและเศรษฐกิจของภาครัฐที่เข้าไปในท้องถิ่นในสมัยนั้นยังมีอยู่น้อย 
รวมถึงศักยภาพของท้องถิ่นในการที่จะสัมพันธ์กับอ านาจรัฐนั้นมีข้อจ ากัดมาก ยังไม่สะดวก คล่องตัวมากนัก 
ส่งผลให้อ านาจท้องถิ่นจึงยังไม่สามารถแสวงหาผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจได้มากนัก อ านาจท้องถิ่นในบริเวณ
ลุ่มแม่น้ าบางปะกงที่ด ารงอยู่ในรัฐสมบูรณาญาสิทธิ์ มีการเข้ามาของกลไกอ านาจรัฐมากข้ึน เข้ามาควบคุมดูแล
ท้องถิ่น โดยรัฐจัดการปกครองในระดับท้องถิ่นให้เข้ามาอยู่ภายใต้สายการบังคับบัญชาของส่วนกลาง อ านาจ
ของท้องถิ่นแต่เดิมจึงต้องปรับตัวแสวงหารูปแบบใหม่เพ่ือการด ารงอยู่ เพราะต่างรู้ว่าอ านาจของกฎหมาย
จะเข้ามาคุกคามตนได้ง่ายขึ้น อ านาจของท้องถิ่นจึงเข้าสู่หรือพยายามที่จะมีอิทธิพลเหนือผู้มีอ านาจในระบบ
ราชการ เพ่ือที่จะท าให้ผลประโยชน์ของตนด าเนินต่อไป บางส่วนไม่ได้เข้าสู่ระบบราชการก็ต้องสร้างเครือข่าย
ที่สัมพันธ์กับราชการชั้นสูงเพื่อปกป้องสถานะของตน แต่ก็ยังสร้างสัมพันธ์กับชาวบ้านมากขึ้นเช่นกัน  
เพ่ือด ารงความศักดิ์สิทธิ์ในอ านาจของตน จะเห็นได้ว่ารัฐสมบูรณาญาสิทธิ์ไม่สามารถท าลายอ านาจศักดิ์สิทธิ์
ของเหล่าอ านาจท้องถิ่นลงได้ ภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองและโดยเฉพาะในช่วงทศวรรษท่ี 2490 นั้น 
รัฐเริ่มเปิดสัมปทานป่าไม้ เกิดการขยายตัวของอุตสาหกรรมพืชไร่ และการแพร่กระจายของอาวุธสงคราม
หลังสงครามโลกครั้งที่สอง อ านาจท้องถิ่นต่างปรับตัวให้เข้ ากับลักษณะตามกฎหมายและวัฒนธรรมที่
รัฐก าหนด ปฏิบัติตนให้สอดคล้องกับคุณสมบัติทางการเมืองที่รัฐก าหนด เพ่ือสร้างความชอบธรรมรูปแบบใหม่ 
เจ้าพ่อในยุคนี้ เรื่อย มีศักยภาพทางเศรษฐกิจรวมถึงการใช้ความรุนแรงในการปกป้องผลประโยชน์
ทางเศรษฐกิจของตน โดยลักษณะอ านาจท้องถิ่นเช่นนี้ ภายหลังได้เข้ามาสัมพันธ์กับรัฐและเข้ามามีอ านาจรัฐ
ในเวลาต่อมา การท าความเข้าใจพลวัตรทางอ านาจของท้องถิ่นนั้น  จ าเป็นต้องศึกษาและท าความเข้าใจ
กับนักการเมืองในระดับชาติที่มาจากฉะเชิงเทราด้วยเพราะนักการเมืองระดับชาติที่ได้รับเลือกและมีฐานเสียง
ในจังหวัดฉะเชิงเทรานั้นเองที่มีเครือข่ายของนักการเมืองท้องถิ่น เพื่อต้องการรักษาฐานเสียงของตน โดยผ่าน
นักการเมืองท้องถิ่นในระดับองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นเพ่ือรักษาฐานเสียงและเชื่อมสัมพันธ์กับมวลชน 
นักการเมืองในถิ่นจังหวัดฉะเชิงเทรานั้น ตั้งแต่การเลือกตั้งครั้งแรกจนถึงปัจจุบันก็มาจากชนชั้นน าในจังหวัด 
เพียงแต่ในอดีตนั้น ผู้ที่ได้รับการเลือกตั้ง มักเป็นข้าราชการหรือคนที่เป็นที่รู้จักกันดีในจังหวัด มีสถานะ
ทางสังคมที่ดี เป็นที่รู้จักของคนในพ้ืนที่ จึงได้รับการเลือกตั้งเข้าไปแต่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในปัจจุบันนั้น
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มีฐานที่เปลี่ยนจากความยอมรับทางสังคม เป็นฐานทางเศรษฐกิจมากขึ้น เนื่องจากสภาพทางสังคมและเศรษฐกิจ
ในเชิงโครงสร้างที่เปลี่ยนแปลงไปนั่นเอง ที่ท าให้การเลือกตั้ง ในบริบทที่รัฐไทยยังไม่เป็นประชาธิปไตย 
อ านาจของข้าราชการยังกว้างขวาง แต่อ่อนประสิทธิภาพ ประชาชนไม่ตื่นตัวทางการเมือง ท าให้เกิดช่องว่าง
ของการเลือกตั้งอย่างสุจริตมากยิ่งขึ้น กลายเป็นการเลือกตั้งที่จ าเป็นต้องใช้งบประมาณในการหาเสียงสูง  
(สุมาลี พันธุ์ยุรา, 2546, หน้า 163-164) 

ลักษณะทางการเมืองในจังหวัดเชิงเทรามีจะเป็นการสืบทอดอ านาจทางการเมือง ผ่านระบบ
เพ่ือนพ้อง เครือข่าย โดยเฉพาะทางเครือญาติ ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากกลุ่มอิทธิพลทางการเมือง  
ซึ่งในปัจจุบันมีอยู่ด้วยกันสองกลุ่ม คือ กลุ่มตระกูลฉายแสง น าโดยนายอนันต์ และบุตร คือ นายจาตุรนต์ 
ฉายแสง และกลุ่มตระกูลตันเจริญ ของนายสุชาติ ตันเจริญ ทั้งสองตระกูลดังกล่าว ยังคงมีอิทธิพลอย่างมาก 
ตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบัน เพราะต่างยึดครองต าแหน่ง  ส.ส. ได้หลายสมัย โดยเฉพาะในบริบทช่วง 
หนึ่งทศวรรษที่ผ่านมาที่มีการเกิดการเลือกตั้งและการกระจายอ านาจสู่ท้องถิ่นอย่างจริงจังและเป็นรูปธรรมนั้น 
ผู้ที่ได้รับเลือกตั้งในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัด อาทิเช่น ในปัจจุบันต าแหน่งนายกองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด ก็เป็นคนสนิทของตระกูลตันเจริญ หรือนายกเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา ก็เป็นคนจากตระกูล
ฉายแสง ซึ่งยังไม่นับรวมเครือข่ายของทั้งสองตระกูลที่เข้าไปครอบง าการเลือกตั้งในระดับท้องถิ่นขนาดเล็ก 
เช่น อบต. และเทศบาล ทั่วทั้งจังหวัด ตระกูลฉายแสงเริ่มเข้าสู่วงการการเมืองโดยนายอนันต์ ฉายแสง 
ที่เข้าสู่การเลือกตั้งครั้งแรกในต าแหน่งสมาชิกสภาเทศบาล เมื่อปี  2501 และเป็นเทศมนตรีเมื่อปี 2502-
2510 จากนั้นได้ลงสมัครสมาชิกสภาผู้แทนเป็นสมัยแรกในปี พ.ศ. 2512 จากการสัมภาษณ์นายอนันต์ 
นายอนันต์ ฉายแสง เป็นผู้บุกเบิกเส้นทางทางการเมืองของตระกูลฉายแสง เพราะจากการที่เป็นบุคคล 
ที่มีชื่อเสียงมากในจังหวัด เป็นที่เคารพนับถือ เป็นผู้มีบารมีมาก ลักษณะการหาเสียงในอดีตจะไม่มีการซื้อเสียงกัน 
จะมีบ้างก็เป็นการแจกสิ่งของเล็กๆ น้อยๆ มีการฉายลิเก ฉายหนัง ในหมู่บ้าน แล้วก็ขอขึ้นพูดขอคะแนนเสียง
เป็นต้น ซึ่งการหาเสียงโดยหลักๆ แล้วก็จะเป็นการไปตามงานวัด งานบวช งานแต่งงาน และเป็นประธาน
ในงานศพต่างๆ ที่เป็นแหล่งรวมของผู้คน ซึ่งสมัยก่อนมีความล าบากในแง่ของการเดินทาง เครื่องขยายเสียง     
ก็หายาก การหาเสียงในช่วงของการหาเสียงบางทีก็ไม่สามารถไปได้ทั่วจังหวัดต้องตัดพ้ืนที่ที่คิดว่าไม่ส าคัญ 
โดยปกติคนฉะเชิงเทราจะเลือกคนที่ตัวบุคคลเป็นหลัก ในการเลือกตั้งจึงต้องท าให้เขาเห็นหน้าให้ได้  
ให้เขาเชื่อถือ คนที่พูดดี พูดเก่ง ก็จะได้รับการเลือกตั้ง นายอนันต์เคยแพ้การเลือกตั้ง ในปี  พ.ศ. 2535 ซึ่งมี
ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์ เข้ามาแข่งขันรับสมัครเลือกตั้งในสายของก านันไกรสร นันทมานพ ซึ่งเป็นกลุ่มที่แข่งขัน
ทางการเมืองกัน และเป็นช่วงที่ถือว่าใช้เงินกันอย่างมาก ครั้งนั้นนายอนันต์ แพ้ให้กับร้อยตรี พนิดา เกษมมงคล 
ซึ่งนายอนันต์ กล่าวว่า เป็นการเลือกตั้งที่มีการใช้เงินมากที่สุด เพราะแต่เดิมร้อยตรีพนิดา เคยเป็นเลขา
หน้าห้องของนายอาทิตย์ และส่งสมัครเพียงเพ่ือให้ครบตามกฎหมาย นายอนันต์ เคยด ารงต าแหน่งรัฐมนตรีช่วย
ที่ส าคัญๆ สามกระทรวงและเป็นที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีในสมัยพลเอก ชาติชาย นักการเมืองจากตระกูลฉายแสง
อีกคนที่มีอิทธิพลทางการเมืองอย่างมากและเป็นระยะเวลานานมากของฉะเชิงเทราอีกคน คือ นายจาตุรนต์ 
ฉายแสง เป็นบุตรของนายอนันต์ เข้าสู่ต าแหน่งทางการเมือง เคยเป็นอดีตนักศึกษาที่หนีเข้ าป่าในช่วงหลัง
เหตุการณ์ 6 ตุลา ภายหลังได้ไปศึกษาต่อยังต่างประเทศและกลับมาสมัคร ส.ส. จังหวัดฉะเชิงเทรา จนได้รับ
การเลือกตั้ง ในพ.ศ. 2529 เป็นครั้งแรกจากนั้นเอง ชีวิตทางการเมืองของนายจาตุรนต์ก็รุ่งเรืองอย่างมาก  
จนด ารงต าแหน่งสูงสุด คือ รองนายกรัฐมนตรี ในสมัยรัฐบาลทักษิณ และต าแหน่งรัฐมนตรีในกระทรวงส าคัญ
อีกหลายสมัย การหาเสียงของนายจาตุรนต์มีลักษณะโดดเด่นตรงที่เข้าถึงชาวบ้านแม้แต่ในเขตชนบทมากๆ 
แต่เนื่องจากนายจาตุรนต์เป็น ส.ส. หลายสมัย ได้สร้างเครือข่ายนักการเมือง และผู้สัมพันธ์กับผู้อุปถัมภ์
ในระดับท้องถิ่น อีกทั้งยังสร้างสัมพันธ์ที่ดีกับชาวบ้าน ในช่วงหลังที่รัฐบาลทักษิณถูกยึดอ านาจ และ
ก่อนกรรมการบริหารพรรคถูกตัดสินยุบพรรค นายจาตุรนต์มีบทบาทอย่างมาก ในฐานะรักษาการหัวหน้าพรรค 
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จนกระทั่งปัจจุบันที่มีการต่อสู้ทางการเมืองอย่างรุนแรงของขบวนการทางการเมืองเหลือง-แดง นายจาตุรนต์
ก็ได้กลายเป็นบุคคลส าคัญของฝั่ง นปช. ในฐานะของนักการเมืองที่สุขุม รอบรู้  ยึดมั่นในหลักการ
ประชาธิปไตย และได้รับการยอมรับจากสาธารณะโดยเฉพาะสื่อมวลชนและวงการทางวิชาการอย่างมาก  
ในปัจจุบันอิทธิพลทางการเมืองในถิ่นจังหวัดฉะเชิงเทราของตระกูลฉายแสงนั้นถือว่าเป็นตระกูลที่มีฐานเสียง
ทางการเมืองสูงสุด เพราะการสร้างเครือข่ายของตระกูลฉายแสงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและหนาแน่น 
ในการเลือกตั้งที่ผ่านมาโดยเฉพาะช่วงหลังรัฐธรรมนูญ ปี 40 จนถึงหลังการรัฐประหาร และมีรัฐธรรมนูญ 50 
ซึ่งอาจถือได้ว่าเป็นรัฐธรรมนูญที่เปลี่ยนการแบ่งเขต ส.ส. ใหม่เพ่ือตัดเขตฐานเสียงของกลุ่มอ านาจเก่า นั่นคือ
เขตฐานเสียงของตระกูลฉายแสง โดยตรงก็ไม่ได้ท าให้ตระกูลฉายแสงได้จ านวน ส.ส. ลดลงเลย ในปัจจุบัน 
ส.ส. ฉะเชิงเทรา (2553) ของตระกูลฉายแสง คือ วุฒิพงษ์ ฉายแสง และฐิติมา ฉายแสง น้องของจาตุรนต์ 
ซึ่งเข้ามาแทนที่ขณะที่พี่ชายถูกตัดสิทธิทางการเมือง และวุฒิพงษ์ ฉายแสงนั้น ก็เคยได้เป็นรัฐมนตรี  
ว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในโควต้าของจาตุรนต์ ฉายแสง ด้วยทางด้านการเมืองท้องถิ่นนั้น 
เนื่องจากตระกูลฉายแสง ได้เข้าสู่วงการการเมืองในระดับชาติมานาน จึงสามารถที่จะหาทางจัดสรร
งบประมาณบางส่วน จัดหาโครงการการพัฒนา และผลประโยชน์อื่นๆ ที่เป็นศักดิ์ศรีและหน้าตาให้กับจังหวัด
ฉะเชิงเทรามานาน ท าให้ชาวฉะเชิงเทราเองมีความสัมพันธ์อันดีกับนักการเมืองในตระกูลฉายแสงเป็นอย่างมาก 
โดยเฉพาะในการปฏิสัมพันธ์กับผู้น าในชุมชน ท้องถิ่นต่างๆ จนสามารถสร้างเครือข่ายทางการเมือง
ได้อย่างเหนียวแน่น การเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นในหลายครั้ง ชาวบ้า นจึงเลือกคนที่สนิท
หรือเครือข่ายของตระกูลฉายแสง เข้าด ารงต าแหน่งองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น อบต. เป็นต้น 
โดยเครือข่ายของตระกูลฉายแสงดังกล่าว ก็จะมีหน้าที่เชื่อมโยงความสัมพันธ์ทางการเมืองกับคนในท้องถิ่น
ของตน เช่น การเชิญมาเป็นประธานงานแต่งงาน งานศพ งานท าบุญต่างๆ เป็นต้น ซึ่งคนชนบท
ถือเรื่องวัฒนธรรมความอาวุโส ดังนั้น ในงานดังกล่าวก็ต้องเชิญคนที่มีต าแหน่งใหญ่โตในทางการเมือง
และราชการมาเพ่ือเป็นศักดิ์ศรีของคนในชนบท ดังนั้น ตรงนี้ถือว่าเป็นประโยชน์ที่ชาวบ้านสามารถสัมผัสกับ
คนใหญ่โตมีต าแหน่งทางการเมืองได้ผ่านผู้น าท้องถิ่น หัวคะแนนของ ส.ส. ที่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง
ท้องถิ่น ท าให้ตระกูลฉายแสง มีฐานเสียงที่แน่นหนามากในท้องถิ่นต่างๆ ยกเว้นพ้ืนที่เขตอ าเภอพนมสารคาม 
สนามชัยเขต และท่าตะเกียบ (ศรุดา สมพอง, 2550, หน้า 48) 

ตระกูล “ตันเจริญ” น าโดยนายสุชาติ ตันเจริญ ประธานกลุ่มบ้านริมน้ า ในปัจจุบันเป็น ส.ส. 
ในจังหวัดฉะเชิงเทราหลายสมัย นายสุชาติเองมีต้นตระกูลเป็นชนชั้นน าในทางเศรษฐกิจของจังหวัด คือ ธุรกิจ
ป่าไม้ เป็นบุตรของหลงจู้วิเชียร ซึ่งมีอิทธิพลท้องถิ่นและเคยสนับสนุนนายอนันต์ ฉายแสง จนได้รับเลือกตั้ง 
ซึ่งพอนาย สุชาติ ตันเจริญ พร้อมจึงได้หันไปสนับสนุนนายสุชาติ แทน จนนายสุชาติ ได้เป็น ส.ส. ของจังหวัด
ฉะเชิงเทราหลายสมัยตั้งแต่ ปี  2529 และได้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองระดับชาติ เช่น  รัฐมนตรี และ
ต าแหน่งสูงสุดในทางการเมือง คือ เป็นรองประธานสภาผู้แทนราษฎร เป็นรองหัวหน้าพรรคชาติไทย และ
พรรคไทยรักไทย ช่วงหลังการยึดอ านาจ ได้แยกตัวออกมาจากพรรคพลังประชาชนมาอยู่กับพรรคเพ่ือแผ่นดิน
ปัจจุบันมีโควต้ารัฐมนตรีอยู่  หนึ่งต าแหน่ง และแม้ไม่ได้เป็น  ส.ส. เนื่องจากถูกตัดสิทธิ์ทางการเมือง
เช่นเดียวกับ จาตุรนต์ ฉายแสง แต่ก็ได้ส่ง พิเชษฐ์ ตันเจริญ และณัชพล ตันเจริญ ลงสมัครจนได้รับ
การเลือกตั้งเป็น ส.ส. จังหวัดฉะเชิงเทราในเขตหนึ่ง ทางด้านการเลือกตั้งในระดับท้องถิ่นนั้น ตระกูลตันเจริญ 
มีฐานเสียงหนาแน่นมากในเขตอ าเภอพนมสารคาม อ าเภอสนามชัยเขต และอ าเภอท่าตะเกียบ นักการเมืองท้องถิ่น
ในพ้ืนที่ จึงต้องมีความสนิทสนมกับคนในตระกูลตันเจริญเป็นพิเศษ ระดับนายก อบต. หลายต าบล นายก
เทศบาล หรือแม้แต่การเมืองท้องถิ่นระดับจังหวัด นั่นคือ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ก็เป็นคนสนิทของ
ตระกูลตันเจริญ หลังจากการรัฐประหารและการตัดสินยุบพรรค รวมทั้งการถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองกว่าห้าปี 
นายสุชาติก็ยังคงมีอิทธิพลทางการเมืองอยู่มาก ด้วยการเป็นผู้น ากลุ่มบ้านริมน้ า ย้ายไปสังกัดพรรคเพ่ือแผ่นดิน 
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และได้ส่งเครือญาติลงชิงต าแหน่ง ส.ส. ในจังหวัด คือ นายพิเชษฐ์ และนายณัชพล ซึ่งเป็นสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรคนปัจจุบันของเขตหนึ่ง อีกประเด็นที่น่าสนใจ คือ การเปลี่ยนแบบเขตการเลือกตั้งที่ก าหนดขึ้นหลัง
รัฐประหาร ตามรัฐธรรมนูญฉบับปี 50 นับว่ามีผลอย่างมากต่อการเมืองและจ านวน ส.ส. ในจังหวัด เนื่องจาก
การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวท าให้เกิดการตัดฐานเสียง หรือเขตอ านาจเดิมของตระกูลฉายแสงโดยเฉพาะ
เขตอ าเภอเมืองซึ่งเดิม เป็นเขตที่ตระกูลฉายแสงจะได้รับคะแนนเสียงอย่างมาก เพ่ือมาสมทบและขยายเข้า
กับเขตอ านาจของตระกูลตันเจริญ ท าให้ปัจจุบันจังหวัดฉะเชิงเทรามีจ านวน ส.ส. ทั้งหมดสี่คน แบ่งเป็น
จากตระกูลฉายแสงสองคน ที่ได้รับการเลือกตั้งในเขตสอง ตั้งแต่อ าเภอเมือง (บางส่วน) อ าเภอบ้านโพธิ์ 
อ าเภอบางประกง อ าเภอแปลงยาว ซึ่งสภาพเศรษฐกิจของคนในพ้ืนที่ดังกล่าว  ค่อนข้างดีเพราะมีโรงงาน
อุตสาหกรรมจ านวนมาก มีการเกิดขึ้นของชนชั้นกลางอย่างมาก ส่วนตระกูลตันเจริญได้รับการเลือกตั้ง
มาในเขตอ าเภอพนมสารคาม สนามชัยเขต อ าเภอท่าตะเกียบ ที่ประชาชนในเขตพื้นที่ดังกล่าวยังเน้น
การท าการเกษตร พืชไร่ พืชสวนอยู่มาก ด้านการปรับตัวสู่การเมืองในระบบของผู้มีอิทธิพลทางการเมือง
ในจังหวัดฉะเชิงเทรา ในกระแสของการกระจายอ านาจทางการปกครองในระบอบประชาธิปไตยที่เพ่ิมอ านาจ
ประชาชนให้ชาวบ้านมีความส าคัญขึ้นมา ในฐานะเป็นฐานเสียงในการเลือกตั้ง และต้องการให้ประชาชน
ใช้สิทธิในการเลือกตั้งผู้น าท้องถิ่นของตนเพ่ือมาพัฒนา และจัดการด้านนโยบายในระดับชุมชน อันเป็นผล
มาจากการเกิดขึ้นของกระแสการเรียกร้องการกระจายอ านาจโดยเฉพาะรูปแบบขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น สนามการเลือกตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นสถาบันทางการเมืองที่เข้าถึงประชาชน
ในท้องถิ่นรูปแบบใหม่ได้มากขึ้นแน่นอน ช่วงเปลี่ยนผ่านทางการเมืองที่ส าคัญเช่นนี้ มีความจ าเป็นอย่างยิ่งผู้
มีอิทธิพล นั่นคือ ตระกูลทางการเมืองที่ส าคัญจะต้องสร้างสัมพันธ์แบบใหม่เพ่ือให้เกิดการเข้าถึงฐานเสียงทาง
การเมืองในระดับชุมชน และในพื้นที่ (เวียงรัฐ เนติโพธิ์, 2546, หน้า 451) 

ในด้านบทบาทของกลุ่มอิทธิพลทางการเมืองท้องถิ่นกับการเปลี่ยนแปลงในจังหวัดฉะเชิงเทรา 
กล่าวได้ว่า เมื่อประเทศไทยมีโครงสร้างทางการเมืองที่ เป็นประชาธิปไตยมากขึ้น โดยเฉพาะหลังการเกิดขึ้น
ของหมดุหมายประชาธิปไตยที่ส าคัญ นั่นคือ หลังการเกิดขึ้นของรัฐธรรมนูญปี 2540 ซึ่งผลิตโครงสร้างสังคม
การเมืองที่เป็นประชาธิปไตยและเปิดให้ประชาชนได้มีสิทธิเสรีภาพมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะโครงสร้าง
ทางการเมืองการปกครองท้องถิ่น ซึ่งเปิดให้ประชาชนสามารถเลือกผู้แทนของตนขึ้นมาพัฒนาท้องถิ่นของตน
ได้เอง สามารถจัดการสาธารณูปโภคต่างๆ  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน อันเนื่องมากจากการจัดสรร
ทรัพยากรกลับสู่ท้องถิ่นมากขึ้นกว่าเดิม ท าให้ชาวบ้านสัมผัสกับการเมืองที่แตะต้องได้ การเมืองที่เห็นหัว
ชาวบ้านมากขึ้นกว่าเดิม การเกิดขึ้นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน ามาซึ่งการเปลี่ยนแปลงอย่างมาก
ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมืองอย่างมาก เมื่อพิจารณาสัมพันธ์กับเครือข่ายอิทธิพลทางการเมือง
ในระดับชาติ จะพบว่า การเมืองไทยได้ปรับตัวเข้าหาผลประโยชน์ของประชาชนมากขึ้น เพราะประชาชน
สามารถมีสิทธิ์มีเสียงในการเลือกผู้แทนของตนมากนั่นเอง แน่นอนว่าระบบอุปถัมภ์เพื่อสร้างคะแนนเสียง
ของนักเลือกตั้ง ผ่านระบบหัวคะแนนก็ยังคงอยู่ แต่ในแง่นี้นับได้ว่าเป็นพัฒนาการที่ดีขึ้น เพราะในอดีต
เครือข่ายผู้มีอิทธิพลมักจับมือหรือเข้าหาข้าราชการแล้วเกิดระบบเจ้าพ่อที่ใช้ความรุนแรง  และการจัดการ
กลุ่มตรงข้ามอย่างไร้อารยะ ดังที่เคยเกิดขึ้นอย่างมากในแถบภาคตะวันออก หรือแม้แต่ในฉะเชิงเทรา  
แต่การเมืองในระบบเลือกตั้ง ชาวบ้านรู้จักที่จะใช้หรือสามารเรียกหา ร้องเรียนนักการเมืองในระบบ
ประชาธิปไตยได้มากและง่ายขึ้น โดยเฉพาะหัวคะแนนในอดีตซึ่งเป็นผู้มีอิทธิพลและคนเคารพนับถือ ปัจจุบัน
ได้เข้าไปมีต าแหน่งทางการเมืองการปกครองท้องถิ่นและมีส่วนร่วมในการพัฒนา วางแผนเพ่ือยกระดับ
คุณภาพการด ารงชีวิต สามารถจัดสรรการพัฒนาได้ใกล้ชิดกับประชาชนมากขึ้น และชาวบ้านยังสามารถ
ติดต่อนักการเมืองระดับชาติได้ผ่านทางผู้น าท้องถิ่นซึ่งถือเป็นแขนขาของนักการเมืองในระบอบประชาธิปไตย 
แต่อีกด้านหนึ่งระบบการเลือกตั้งที่ท าให้ชาวบ้านรู้จักสิทธิ์ เสียงของตนเอง ก็ท าให้นักเลือกตั้งเหล่านี้
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ต้องให้ความส าคัญกับเสียงดังกล่าวมากขึ้นกว่าการเมืองในอดีต โดยเฉพาะในปัจจุบันที่ชาวบ้านพอใจกับ
นโยบายของรัฐบาล หรือพรรคการเมืองที่เขาเลือก แต่ก็ต้องถูกยึดอ านาจออกไป ทั้งยังถูกอิทธิพล
หลังการรัฐประหาร ตามมาจัดการกับนายกรัฐมนตรีที่เขาเลือกเองกับมือถึงสามคน ท าให้ทั้งผู้น าระดับ
ท้องถิ่น ประชาชนในจังหวัดเองรู้สึกตื่นตัวทางการเมืองและออกมาวิพากษ์วิจารณ์ทางการเมืองมากขึ้น  
ซึ่งประชาชนกลุ่มดังกล่าว มีแนวโน้มทางการเมืองที่ต้องการการเมืองในระบบเสรีประชาธิปไตยมากขึ้น 
รวมทั้งการเกิดขึ้นของกลุ่มทางการเมืองฝ่ายตรงข้าม ซึ่งเริ่มเคลื่อนไหวทางการเมืองแบบอนุรักษ์นิยม
อย่างชัดเจน ไม่ยอมรับนักการเมืองที่ทุจริต คอรัปชั่นเป็นหลัก นี่เองจึงนับเป็นนิมิตรหมายอันดีของการปรับตัว
ทางการเมืองครั้งใหญ่ โดยมีปัจจัยที่ส าคัญ คือ การเปลี่ยนแปลทางการเมืองในระดับชาติ และโดยเฉพาะ          
การกระจายอ านาจให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในทางการเมืองในการเลือกผู้น าท้องถิ่น ท าให้ประชาชนรู้จัก
สิทธิของพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยมากขึ้น แม้ในขั้นแรกการเมืองในระดับจังหวัดอาจจะยึดติด
กับชนชั้นน าและยึดตัวบุคคลมากเกินไป แต่จากพลวัตรของชนชั้นน าในจังหวัดที่เข้าไปมีอ านาจทางการเมือง
และได้สร้างเครือข่ายอิทธิพลไว้อย่างแน่นหนา ก็จะเปลี่ยนเป็นกลไกที่ตอบสนองต่อประชาชนมากขึ้น
ในอนาคต แต่ทางที่ดีที่สุด คือ การที่ประชาชนไม่ควรรอการเปลี่ยนแปลงจากด้านบนเพียงอย่างเดียว ปัญหา
ทางเศรษฐกิจและการเมืองเป็นสิ่งที่ประชาชนทุกคนต้องรวมตัวกันและเรียกร้องทางการเมืองได้อย่าง  
อย่างเข้มแข็ง ดังเช่นที่เกิดขึ้น ในลักษณะการเคลื่อนไหวทางการเมืองรูปแบบใหม่ ที่ เกิดขึ้นในจังหวัด
ฉะเชิงเทรา เพ่ือต่อต้านกับอ านาจรัฐที่ไม่ชอบธรรม เช่น การต่อต้านการก่อสร้างโรงไฟฟ้าจาก  นักลงทุน
ชาวญี่ปุ่นและชาวไทย ที่ต้องการมาลงทุนในพ้ืนทีจนละเลยประเด็นการศึกษาถึงผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม 
หรือชาวบ้านบริเวณริมแม่น้ าบางประกงที่มารวมกลุ่มกันเพ่ืออนุรักษ์แม่น้ าบางประกง เป็นต้น ดังนั้น 
ชาวบ้านเองก็ไม่จ าเป็นต้องพ่ึงพานักการเมือง และการเมืองเชิงระบบด้านเดียว แต่สิ่งที่ส าคัญ คือ ต้องรักษา
และหวงแหนไว้ซึ่งสิทธิเสรีภาพเป็นส าคัญ ซึ่งเป็นสิ่งที่จ าเป็นอย่างยิ่งที่สายธาร การกระจายอ านาจ
ทางการเมืองสู่ท้องถิ่นจะต้องเข้มแข็งขึ้น และต้องตอบสนองประชาชนมากขึ้นนี้ คือ แนวโน้มที่ดีที่เกิดข้ึนจาก
สายธารการปกครองท้องถิ่นแม้เป็นเพียงช่วงหนึ่งทศวรรษที่ผ่านมานี้เอง (วรวิทย์ ไชยทอง, ออนไลน์, 2559) 

สังคมไทยเป็นสังคมที่มีวิถีชีวิตผูกพันกับพระพุทธศาสนาเป็นเวลาช้านาน การด าเนินชีวิตจะควบคู่
ไปกับศาสนาโดยการน าเอาหลักธรรมมาเป็นครรลองชีวิตเสนอมาโดยรวม ถือว่าสั งคมไทยกับ
พระพุทธศาสนาเอ้ือเฟ้ือเผื่อเกื้อหนุนและส่งเสริมกันมาตลอด ในแง่ของจริยธรรมพระพุทธศาสนาเป็น
รากฐานของสังคมไทยมีบทบาทส าคัญในการปลูกฝังจริยธรรม จนท าให้สังคมมีความสงบร่มเย็นมีความสุขมา
โดยตลอด กล่าวคือ มีความผูกพันกับวิถีชีวิตคนไทยตั้งแต่เกิดจนกระทั่งตาย การด าเนินชีวิตด้วยการน า
หลักธรรมศาสนามาปฏิบัติเป็นการชี้ให้เห็นถึงความส าคัญของจริยธรรมที่ต้องมีศาสนาเป็นแกนหลัก (พระครู
นิภาสธรรมาธิมุต (อ าพร ปริมุตฺโต, 2553, หน้า 1) 

ดังนั้น การศึกษาหลักธรรมที่มีผลต่อความขัดแย้งทางการเมืองของประชาชนในเขตอ าเภอ
เมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา อาจจะเป็นส่วนหนึ่งเพ่ือที่ช่วยลดความขัดแย้งทางการเมือง โดยการน า
หลักธรรมเข้ามาเป็นส่วนช่วยประสานในการลดความขัดแย้ง เพราะฉะนั้นการแก้ปัญหา จึงต้องอยู่ที่
การยอมรับสภาพความเป็นจริง โดยผู้อยู่ในฐานะที่มีอ านาจและได้อภิสิทธิ์ต่างๆ ต้องยอมลดประโยชน์
ที่ตนจะได้และท าการปฏิรูปการเมือง กระจายรายได้ให้เกิดความเป็นธรรมมากยิ่งขึ้น เปิดระบบการเมือง
ให้กว้างขึ้นด้วยการเปิดโอกาสให้มีกระบวนการประชาธิปไตยอย่างแท้จริง มีการกระจายอ านาจไปสู่
การปกครองตนเอง ขณะเดียวกันจะต้องมีการลดช่องว่างระหว่างคนต่างสถานะทางสังคม ทั้งหลายทั้งปวง
ดังกล่าว เพ่ือจะลดความแตกต่างระหว่างนครและชนบท ระหว่างคนรวยและคนจน ระหว่างคนที่อยู่ใน
สถานะสูงของสังคมและคนชั้นล่าง เพราะความแตกต่างที่กล่าวมาทั้งหมดเป็นมูลฐานของความขัดแย้ง
ในสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคโลกาภิวัตน์ที่มีกระแสการเรียกร้องให้มีการปกครองแบบประชาธิปไตย  
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การเคารพสิทธิมนุษยชน การส่งเสริมศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ การสนับสนุนให้มีประชาสังคม และ
การมุ่งเน้นให้เกิดการเมืองภาคประชาชนอย่างแท้จริง 
 
1.2 ค ำถำมกำรวิจัย 
 

1.2.1 หลักธรรม ประกอบด้วย กายกรรม วจีกรรม มโนกรรม สาธารณโภคี สีลสามัญญตา  
ทิฏฐิสามัญญตา ที่มีผลต่อความขัดแย้งทางการเมืองของประชาชนในเขตอ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัด
ฉะเชิงเทรา อยู่ในระดับใด 

1.2.2 ความขัดแย้งทางการเมืองของประชาชนในเขตอ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา 
ประกอบด้วย ด้านการหลีกเลี่ยง ด้านการปรองดอง ด้านการต่อสู่ ด้านการร่วมมือร่วมใจ ด้านการประนีประนอม
หรือการเจรจาต่อรอง อยู่ในระดับใด 

1.2.3 ปัจจัยด้านหลักธรรม ประกอบด้วย ปัจจัยด้านกายกรรม ปัจจัยด้านวจีกรรม ปัจจัย
ด้านมโนกรรม ปัจจัยด้านสาธารณโภคี ปัจจัยด้านสีลสามัญญตา ปัจจัยด้านทิฏฐิสามัญญตา มีผลต่อ
ความขัดแย้งทางการเมืองของประชาชนในเขตอ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา หรือไม ่
 
1.3 วัตถุประสงค์กำรวิจัย 
 

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์การวิจัยดังนี้ 
1.3.1 เพ่ือศึกษาระดับหลักธรรมที่มีผลต่อความขัดแย้งทางการเมืองของประชาชน ในเขตอ าเภอ

เมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา 
1.3.2 เพ่ือศึกษาระดับความขัดแย้งทางการเมืองของประชาชน ในเขตอ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา 

จังหวัดฉะเชิงเทรา  
1.3.3 เพ่ือศึกษาปัจจัยด้านหลักธรรมที่ส่งผลต่อความขัดแย้งทางการเมืองของประชาชน ในเขต

อ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา 
 
1.4 สมมติฐำนกำรวิจัย 
 

การวิจัยครั้งนี้ มีสมมติฐานการวิจัยดังนี้ 
1.4.1 ระดับหลักธรรมที่มีผลต่อความขัดแย้งทางการเมืองของประชาชนในเขตอ าเภอเมือง

ฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา อยู่ในระดับมาก 
1.4.2 ระดับความขัดแย้งทางการเมืองของประชาชนในเขตอ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัด

ฉะเชิงเทรา อยู่ระดับมาก 
1.4.3 ปัจจัยด้านหลักธรรม มีผลต่อความขัดแย้งทางการเมืองของประชาชนในเขตอ าเภอเมือง

ฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา 
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1.5 ขอบเขตกำรวิจัย 
 

การวิจัยครั้งนี้ มีขอบเขตการวิจัยดังนี้ 
1.5.1 ขอบเขตด้ำนประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 

1) ประชากรที่ใช้ในการการวิจัยครั้งนี้ คือ ประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไปอาศัยอยู่ในเขต
อ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา จ านวน 116,862 คน (สถิติจ านวนประชากรและบ้าน 
ณ ฐานข้อมูลปัจจุบันข้อมูล ณ: พฤษภาคม, ออนไลน์, 2560) 

2) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ซึ่งผู้วิจัยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (simple random 
sampling) ตามสัดส่วนของประชากร ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างจากสูตรการค านวณ โดยใช้สูตรของทาโร่ ยามาเน่ 
(Taro Yamane) โดยเป็นกลุ่มตัวอย่างที่ได้ จ านวน 400 คน ทั้งนี้ การสุ่มตัวอย่างหรือการเลือกกลุ่มตัวอย่าง 
ใช้ความคลาดเคลื่อนของการสุ่มตัวอย่างที่ระดับ .05 และใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบจับสลากของประชากร
ในเขตอ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา 

1.5.2 ขอบเขตด้ำนเนื้อหำ 
การศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยมุ่งศึกษาหลักธรรมที่มีผลต่อความขัดแย้งทางการเมืองต่อการปฏิบัติ

ของประชาชนในเขตอ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา ตามแนวคิดของ พระไตรปิฎก ภาษาไทย, 
เล่ม 11 หน้า 257, พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), 2552, หน้า 23 ประกอบด้วย กายกรรม วจีกรรม  
มโนกรรม สาธารณโภคี สีลสามัญญตา ทิฏฐิสามัญญตา  

และความขัดแย้งทางการเมืองของประชาชนในเขตอ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา  
ตามแนวคิดของ สิริพงษ์ ชัยเอกมงคลเลิศ, 2551, หน้า 6 ประกอบไปด้วย ด้านการหลีกเลี่ยง ด้านการปรองดอง 
ด้านการต่อสู้ ด้านการร่วมมือร่วมใจ ด้านการประนีประนอมหรือการเจรจาต่อรอง 

1.5.3 ขอบเขตด้ำนเวลำ 
การศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยได้ศึกษาตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2560 ถึง 30 พฤศจิกายน 2560 

 
1.6 กรอบแนวคิดในกำรวิจัย 
 

ตัวแปรอิสระ           ตัวแปรตาม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพ 1  กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
 

หลักธรรม 
1. ด้านกายกรรม 
2. ด้านวจีกรรม 
3. ด้านมโนกรรม 
4. ด้านสาธารณโภคี 
5. ด้านสีลสามัญญตา 
6. ด้านทิฏฐิสามัญญตา 

ความขัดแย้งทางการเมืองของประชาชน 
1. ด้านการหลีกเลี่ยง  
2. ด้านการปรองดอง  
3. ด้านการต่อสู้  
4. ด้านการร่วมมือร่วมใจ  
5. ด้านการประนีประนอมหรือการเจรจาต่อรอง 
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1.7 นิยำมศัพท์เฉพำะ 
 

การวิจัยครั้งนี้ มีนิยามศัพท์เฉพาะ ดังนี้ 
1.7.1 หลักธรรม คือ การใช้หลักสาราณียธรรม ธรรมเป็นที่ตั้งแห่งความระลึกถึงกัน ถือว่า

เป็นธรรมที่เป็นพลังในการสร้างความสามัคคี และน ามาแก้ไขความขัดแย้งของประชาชน 
1.7.2 สาราณียธรรม 6 หมายถึง ธรรมเป็นที่ตั้งแห่งความระลึกถึงกัน ถือว่าเป็นธรรมที่เป็นพลัง

ในการสร้างความสามัคคี มีอยู่ 6 ข้อ คือ  
1) กายกรรม คือ การกระท าทางกายที่ประกอบด้วยเมตตา เช่น การให้การอนุเคราะห์

ช่วยเหลือและเอ้ือเฟ้ือต่อผู้อื่น ไม่รังแกท าร้ายผู้อื่น 
2) วจีกรรม คือ การมีวาจาที่ดี สุภาพ อ่อนหวาน พูดมีเหตุผล ไม่พูดให้ร้ายผู้อ่ืนท าให้ผู้อ่ืน

เดือดร้อน 
3) มโนกรรม คือ ความคิดที่ประกอบด้วยเมตตาทั้งต่อหน้าและลับหลัง เป็นการคิดดีต่อกัน

ไม่คิดอิจฉาริษยาหรือไม่คิดมุ่งร้ายพยาบาท หากทุกคนคิดแล้วปฏิบัติเหมือนกันความสามัคคีก็จะเกิดขึ้น
ในสังคม  

4) สาธารณโภคี คือ การรู้จักแบ่งสิ่งของให้กันและกันตามโอกาสอันควร เพ่ือแสดงความรัก
ความหวังดีของผู้ที่อยู่ในสังคมเดียวกัน  

5) สีลสามัญญตา คือ ความรักใคร่สามัคคี รักษาศีลอย่างเคร่งครัดเหมาะสมตามสถานะ
ของตนมีความประพฤติสุจริตปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของหมู่คณะ ไม่เอารัดเอาเปรียบผู้อ่ืน   

6) ทิฏฐิสามัญญตา คือ การมีความเห็นร่วมกัน ไม่เห็นแก่ตัว รู้จักเคารพ  และรับฟัง
ความคิดเห็นของผู้อื่นร่วมมือร่วมใจในการสร้างสรรค์สังคมให้เกิดความสงบ  

1.7.3 การจัดการความขัดแย้ง หมายถึง กลไกต่างๆ ที่บุคลากรน ามาใช้ในการจัดการ ความขัดแย้ง
ที่เกิดขึ้น ภายในอ าเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่งประกอบด้วย 5 วิธีการ ดังนี้ 

1) ด้านการหลีกเลี่ยง หมายถึง กลไกที่น ามาใช้ในการจัดการความขัดแย้งที่เกิดขึ้น ไม่สนใจ
ความต้องการของตนเอง และความต้องการของผู้อื่น หลีกเลี่ยงปัญหาเฉื่อยชา และไม่สนใจความขัดแย้ง 
ที่เกิดขึ้น พยายามท าตัวอยู่เหนือความขัดแย้งโดยเชื่อว่าความขัดแย้งจะลดลงเมื่อเวลาผ่านไปตรงกับ
หลักธรรม คือ พรหมวิหาร 4 คือ มุทิตา อุเบกขา 

2) ด้านการปรองดอง หมายถึง กลไกที่บุคลากรน ามาใช้ในการจัดการความขัดแย้งที่เกิดขึ้น 
ภายในอ าเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยประชาชนมีจุดยืนระหว่างกลางของมิติการเอาใจตนเอง และมิติ
การเอาใจผู้อ่ืน เป็นแบบของการเจรจาต่อรอง ที่มุ่งให้ทั้งสองฝ่ายมีความพอใจบ้าง เป็นลักษณะที่หากได้บ้าง
ก็ยอมเสียบ้าง หรือในลักษณะที่มาพบกันครึ่งทาง ตรงกับหลักธรรม คือ พรหมวิหาร 4 คือ เมตตา กรุณา 
มุทิตา อุเบกขา 

3) ด้านการต่อสู้ หมายถึง กลไกที่ประชาชนน ามาใช้ในการจัดการความขัดแย้งที่เกิดขึ้น 
ภายในอ าเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยเน้นการเอาใจตนเอง มุ่งชัยชนะของตนเองเป็นส าคัญ โดยไม่
ค านึงถึงประโยชน์ หรือความสูญเสียของผู้อ่ืน พฤติกรรมที่แสดงออกมุ่งที่การแพ้ชนะ โดยอาศัยอ านาจ
จากต าแหน่ง หรือสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ แสดงการคุกคามข่มขู่  หรือแม้แต่การอ้างระเบียบเพียงเพ่ือตน
จะได้ประโยชน์ และได้ชัยชนะในที่สุด ตรงกับหลักธรรม คือ มิจฉัตตะ แปลว่า ภาวะที่ผิด ความเป็นสิ่งที่ผิด 

4) ด้านการร่วมมือร่วมใจ หมายถึง กลไกที่ประชาชนน ามาใช้ในการจัดการความขัดแย้ง
ที่ภายในอ าเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยประชาชนมุ่งที่เอาชนะ และขณะเดียวกัน ก็ให้ความร่วมมือ
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อย่างเต็มที่ในการแก้ปัญหาความขัดแย้ง เป็นพฤติกรรมของคนที่มุ่งจะให้เกิดความพอใจทั้งแก่ตนเอง
และบุคคลอ่ืน ตรงกับหลักธรรม คือ สามัคคีธรรม 

5) ด้านการประนีประนอมหรือการเจรจาต่อรอง หมายถึง กลไกที่ประชาชนน ามาใช้
ในการจัดการความขัดแย้งที่เกิดขึ้นภายใน โดยประชาชนใช้ความสามารถเกลี้ยกล่อมบุคคลที่เรามุ่งจะได้
บางสิ่งบางอย่างจากเขา หรือยอมให้บางสิ่งบางอย่างนั้นแก่เรามากที่สุด โดยความสมัครใจ ตรงกับหลักธรรม 
คือ ติณวัตถารกะ คือ วิธีระงับข้อพิพาทด้วยการประนีประนอมยอมความ โดยที่คู่กรณีตกลงเลิกรากันไป
ไม่ต้องมีการช าระสะสางให้มากเรื่องเหมือนเอาหญ้ามากลบทับปัญหาไว้กระบวนการก ากับดูแล
ความประพฤติของพระสงฆ์ที่พระพุทธเจ้าบัญญัติไว้นั้น เป็นหลักประกันความม่ันคงและความบริสุทธิ์ผุดผ่อง
ของคณะสงฆ์ 
 
1.8 ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 
 

การวิจัยครั้งนี้ มีประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ ดังนี้ 
1.8.1 ทราบถึงหลักธรรมที่จะเข้าไปช่วยลดทิฏฐิของนักการเมืองและประชาชนให้มีผลช่วยขจัด

ความขัดแย้งทางการเมืองของประชาชนให้น้อยลงในเขตอ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา 
1.8.2 ทราบถึงข้อปฏิบัติเพ่ือคล้ายความสงสัยในสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วและลดความขัดแย้งทางการเมือง

ของประชาชนในเขตอ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา 
1.8.3 ได้แนวทางในการน าหลักสาราณียธรรม 6 มาจัดการความขัดแย้งด้านความสัมพันธ์  

เป็นสิ่ งที่ เหมาะสมและสอดคล้องกับบริบททางวัฒนธรรมและศาสนาในสังคมไทย และสามารถ
เป็นอีกหนึ่งทางเลือกของสันติวิธีเชิงพุทธในการจัดการความขัดแย้งด้านความสัมพันธ์เพ่ือสร้างสังคม  
และในขณะเดียวกันเป็นการพัฒนาคนในสังคมให้เจริญงอกงามตามวิถีของพระพุทธศาสนาไปด้วย
อย่างสอดคล้องกันในพระพุทธศาสนามาแก้ไขปัญหาความขัดแย้งแนวคิดทางการเมืองของประชาชน
ในเขตอ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา 
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บทท่ี 2 

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 

ศึกษาเรื่อง หลักธรรมที่มีผลต่อความขัดแย้งทางการเมืองของประชาชนในเขตอ าเภอเมือง
ฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา ผู้วิจัยได้ท าการจ าแนกหัวข้อวิจัยออกได้ ดังนี้  

2.1 แนวคิดเก่ียวกับหลักธรรม 
2.2 แนวคิดเกี่ยวกับความขัดแย้ง 
2.3 แนวคิดการแก้ปัญหาความขัดแย้ง 
2.4 แนวคิดหลักพระพุทธศาสนากับการแก้ไขความขัดแย้ง 
2.5 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 

2.1 แนวคิดเกี่ยวกับหลักธรรม 
 

2.1.1 หลักสาราณียธรรม 
หลักธรรมในทางพระพุทธศาสนานั้นมีมากมายหลายหัวข้อธรรมที่พระพุทธองค์ได้ทรงแสดงไว้ 

เป็นหัวใจแห่งการสืบต่ออายุพระพุทธศาสนา เช่น หลักธรรมที่พระพุทธองค์สอนเกี่ยวกับการอยู่ร่วมกัน
ด้วยความสามัคคี ไม่ท าร้ายกันทั้งทางกาย วาจา และใจ มีความรักใคร่ต่อกันแนะน าในทางที่ถูกที่ควร
หลักธรรมนี้เรียกอีกอย่างว่า สาราณียธรรม จากการศึกษาเอกสารหลายๆ เล่ม ปรากฏว่ามีผู้ให้
แนวความคดิเกี่ยวกับสาราณียธรรมไว้หลายท่าน ดังนี้ 

สาราณียธรรม เป็นหลักธรรมที่ตั้งแห่งความระลึกถึงกัน 6 อย่าง ได้แก่ รัก ท าความเคารพ 
เป็นไปเพื่อสงเคราะห์กัน เพื่อไม่วิวาทกัน เพ่ือความพร้อมเพรียงกัน เพื่อเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนี้ 
มี 6 อย่าง 

ดูก่อนอานนท์ ธรรมเป็นที่ตั้งแห่งความระลึกถึงกัน 
1) ดูก่อนอานนท์ ภิกษุในธรรมวินัยนี้ มีกายกรรมประกอบด้วย เมตตา ปรากฏใน

เพ่ือนร่วมพระพฤติพรหมจรรย์ ทั้งในที่แจ้ง ทั้งในที่ลับนี้ ศึกอธรรมเป็นที่ตั้งแห่งความระลึกถึงกัน 
ท าความรัก ท าความเคารพ เป็นไปเพื่อสงเคราะห์กัน เพ่ือไม่วิวาทกัน เพื่อความพร้อมเพรียงกัน 
เพ่ือเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ประการหนึ่ง 

2) ดูก่อนอานนท์ ประการอื่นยังมีอีก ภิกษุมีวจีกรรมประกอบด้วย เมตตาปรากฏ
ในเพ่ือนร่วมประพฤติพรหมจรรย์ ทั้งในที่แจ้ง ทั้งในที่ลับ นี้ก็ธรรมเป็นที่ตั้งแห่งความระลึกถึงกัน 
ท าความรัก ท าความเคารพ เป็นไปเพื่อสงเคราะห์กัน เพ่ือไม่วิวาทกัน เพื่อความพร้อมเพรียงกัน 
เพ่ือเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน 

3) ดูก่อนอานนท์ ประการอ่ืนยังมีอีก ภิกษุมีมโนกรรมประกอบ ด้วยเมตตาปรากฏ
ในเพ่ือนร่วมประพฤติพรหมจรรย์ ทั้งในที่แจ้ง ทั้งในที่ลับ นี้ก็ธรรมเป็นที่ตั้งแห่งความระลึกถึงกัน 
ท าความรักท าความเคารพ เป็นไปเพ่ือสงเคราะห์กัน เพ่ือความพร้อมเพรียงกันเพ่ือเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน 
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4) ดูก่อนอานนท์ ประการอื่นยังมีอีก ภิกษุมีลาภใดๆ เกิดโดยธรรม ได้โดยธรรมที่สุด
แม้เพียงอาหารติดบาตร เป็นผู้ไม่แย่งกันเอาลาภ เห็นปานนั้นไว้บริโภคแต่เฉพาะผู้เดียวย่อมเป็น
ผู้บริโภค เฉลี่ยทั่วไปกับเพ่ือน ร่วมประพฤติพรหมจรรย์ผู้มีศีล นี้ก็ธรรมเป็นที่ตั้งแห่งความระลึกถึงกัน 
ท าความรัก ท าความเคารพ เป็นไปเพื่อสงเคราะห์กัน เพ่ือไม่วิวาทกัน เพื่อความพร้อมเพรียงกัน 
เพ่ือเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน 

5) ดูก่อนอานนท์ ประการอ่ืนยังมีอีก ภิกษุถึงความเป็นผู้เสมอกันโดยศีล ในศีลทั้งหลาย 
ที่ไม่ขาด ไม่ทะลุ ไม่ด่าง ไม่พร้อย เป็นไท อันวิญญูชนสรรเสริญ อันตัณหาและทิฎฐิ ไม่แตะต้อง 
เป็นไปพร้อมเพื่อสมาธิเห็นปานนั้น กับเพื่อนร่วมประพฤติพรหมจรรย์อยู่ ทั้งในที่แจ้งทั้งในที่ลับ  
นี้ก็ธรรมเป็นที่ตั้งแห่งความระลึกถึงกัน ท าความรัก ท าความเคารพ เป็นไปเพ่ือสงเคราะห์กัน เพ่ือไม่วิวาทกัน 
เพ่ือความพร้อมเพรียงกัน เพ่ือเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน 

6) ดูก่อนอานนท์ ประการอ่ืนยังมีอีก ภิกษุถึงความเป็นผู้เสมอกันโดยทิฎฐิ ในทิฎฐิ
ที่ เป็นของพระอริยะอันน าออก ชักน าผู้กระท าตามเพ่ือความสิ้นทุกข์โดยชอบ เห็นปานนั้น
กับเพื่อนร่วมประพฤติพรหมจรรย์อยู่ทั้งในที่แจ้ง ทั้งในที่ลับ นี้ก็ธรรมเป็นที่ตั้งแห่งความระลึกถึงกัน
ท าความรัก ท าความเคารพ เป็นไปเพื่อสงเคราะห์กัน เพ่ือไม่วิวาทกัน เพื่อความพร้อมเพรียงกัน  
เพ่ือเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน 

ดูก่อนอานนท์ นี้แลธรรม 6 อย่าง เป็นที่ตั้งแห่งความระลึกถึงกัน ท าความรักท าความเคารพ 
เป็นไปเพ่ือสงเคราะห์กัน เพ่ือไม่วิวาทกัน เพ่ือความพร้อมเพรียงกัน เพ่ือเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน 

ดูก่อนอานนท์ ถ้าพวกเธอพึงสมาทานสาราณียธรรมทั้ง 6 อย่างนี้ ประพฤติอยู่พวกเธอ 
จะยังเห็นทางว่ากล่าวพวกเราได้ น้อยก็ตาม มากก็ตาม ซึ่งจะอดกลั้นไว้ไม่ได้ละหรือท่านพระอานนท์ 
กราบทูลว่า ข้อนี้หามิได้เลย พระพุทธเจ้าข้า ดูก่อนอานนท์ เพราะฉะนั้นแล พวกเธอพึงสมาทาน
สาราณียธรรมทั้ง 6 อย่างนี้ ประพฤติเถิด ข้อนั้นจักเป็นไปเพ่ือประโยชน์ เพ่ือความสุขแก่พวกเธอ
ตลอดกาลนานพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสภาษิตนี้แล้ว ท่านพระอานนท์ชื่นซมยินดี พระภาษิต  
ของพระผู้มีพระภาคเจ้าแล (มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2539, หน้า 88) 

ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ธรรม 6 ประการนี้ เป็นที่ตั้งแห่งการให้ระลึกถึง กระท าให้เป็นที่รัก 
เป็นที่เคารพ ย่อมเป็นไปเพื่อความสงเคราะห์ เพ่ือความไม่วิวาทกัน เพ่ือความพร้อมเพรียงเป็นอันหนึ่ง
อันเดียวกัน ธรรม 6 ประการ คือ สาราณียธรรม 6 อย่าง 

1) ดูก่อนผู้มีอายุทั้งหลาย ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ เข้าไปตั้งกายกรรม ประกอบด้วย 
เมตตาในเพ่ือนสหพรหมจารีทั้งหลาย ทั้งต่อหน้าและลับหลัง ธรรมข้อนี้ เป็นที่ตั้งแห่งความระลึกถึง 
เป็นเครื่องกระท าให้เป็นที่รัก เป็นเครื่องกระท าให้เป็นที่เคารพ เป็นไปเพ่ือความสงเคราะห์
เพ่ือความไม่วิวาท เพ่ือความพร้อมเพรียง เพ่ือความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน 

2) ดูก่อนผู้มีอายุทั้งหลาย ข้ออ่ืนยังมีอีก ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ เข้าไปตั้งวจีกรรม 
ประกอบด้วย เมตตาในเพ่ือนสหพรหมจารีทั้งหลาย ทั้งต่อหน้าและลับหลัง ธรรมแม้ข้อนี้ก็เป็นที่ตั้ ง
แห่งความระลึกถึง เป็นเครื่องกระท าให้เป็นที่รัก เป็นเครื่องกระท าให้เป็นที่เคารพ เป็นไปเพ่ือความสงเคราะห์ 
เพ่ือความไม่วิวาท เพ่ือความพร้อมเพรียง เพ่ือความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน 

3) ดูกรผู้มีอายุทั้งหลาย ข้ออ่ืนยังมีอีก ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ เข้าไปตั้งมโนกรรม 
ประกอบด้วย เมตตาในเพ่ือนสหพรหมจารีทั้งหลาย ทั้งต่อหน้าและลับหลัง ธรรมแม้ข้อนี้ก็เป็นที่ตั้ง
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แห่งความระลึกถึง เป็นเครื่องกระท าให้เป็นที่รัก เป็นเครื่องกระท าให้เป็นที่เคารพ เป็นไปเพ่ือความสงเคราะห์ 
เพ่ือความไม่วิวาท เพ่ือความพร้อมเพรียง เพ่ือความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน 

4) ดูกรผู้มีอายุทั้งหลาย ข้ออื่นยังมีอีก ลาภอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งประกอบด้วย 
ธรรมได้มาแล้วโดยธรรม โดยที่สุดแม้เพียงอาหารในบาตร ไม่หวงกันด้วยลาภเห็นปานดังนั้น แบ่งปัน
กับเพ่ือนสหพรหมจารีทั้งหลายผู้มีศีลธรรมแม้ข้อนี้ก็เป็นที่ตั้งแห่งความระลึกถึง เป็นเครื่องกระท าให้
เป็นที่รัก เป็นเครื่องกระท าให้เป็นที่ เคารพ เป็นไปเพ่ือความสงเคราะห์ เพ่ือความไม่วิวาท
เพ่ือความพร้อมเพรียง เพ่ือความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน 

5) ดูกรผู้มีอายุทั้งหลาย ข้ออ่ืนยังมีอีก ศีลอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งไม่ขาด ไม่ทะลุ  
ไม่ด่างพร้อย เป็นไทย อันวิญญูชนสรรเสริญ ไม่เกี่ยวด้วยตัณหาและทิฐิ เป็นไปเพื่อสมาธิ ภิกษุ
เป็นผู้ถึงความเป็นผู้เสมอกันโดยศีลในศีลเห็นปานดังนั้น กับเพ่ือนพรหมจารีทั้งหลาย ทั้งต่อหน้า
และลับหลังอยู่ธรรมแม้ข้อนี้ก็เป็นที่ตั้งแห่งความระลึกถึง เป็นเครื่องกระท าให้เป็นที่รัก เป็นเครื่องกระท า
ให้เป็นที่เคารพ เป็นไปเพ่ือความสงเคราะห์ เพ่ือความไม่วิวาท เพ่ือความพร้อมเพรียง เพ่ือความเป็น
อันหนึ่งอันเดียวกัน 

6) ดูกรผู้มีอายุทั้งหลาย ข้ออ่ืนยังมีอีก ทิฐิอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งประเสริฐ เป็นเครื่อง
น าสัตว์ออกจากทุกข์ ย่อมน าออกเพื่อความสิ้นทุกข์โดยชอบแก่ผู้กระท า ทิฐินั้น ภิกษุเป็นผู้ถึง
ความเป็นผู้เสมอกันโดยทิฐิในทิฐิเห็นปานดังนั้น กับเพ่ือนพรหมจารีทั้งหลาย ทั้ งต่อหน้าและลับหลัง
อยู่ธรรมแม้ข้อนี้ก็เป็นที่ตั้งแห่งความระลึกถึง เป็นเครื่องกระท าให้เป็นที่รัก เป็นเครื่องกระท า
ให้เป็นที่เคารพ เป็นไปเพ่ือความสงเคราะห์ เพ่ือความไม่วิวาท เพ่ือความพร้อมเพรียงเพ่ือความเป็น
อันหนึ่งอันเดียวกัน (มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2539, หน้า 321-322) 

สาราณียธรรม 6 ธรรมเป็นที่ตั้งแห่งความให้ระลึกถึง ธรรมเป็นเหตุที่ระลึกถึงกัน หลักการ
อยู่ร่วมกัน สาราณียธรรม 6 คือ 

1) เมตตากายกรรม ตั้งเมตตากายกรรมในเพ่ือนพรหมจรรย์ ทั้งต่อหน้าและลับหลัง 
คือ ช่วยเหลือกิจธุระของผู้ร่วมคณะด้วยความเต็มใจ แสดงกิริยาอาการสุภาพ เคารพนับถือกัน ทั้งต่อหน้า 
และลับหลัง 

2) เมตตาวจีกรรม ตั้งเมตตาวจีกรรมในเพ่ือนพรหมจรรย์ ทั้งต่อหน้าและลับหลัง คือ 
ช่วยบอกแจ้งสิ่ งที่ เป็นประโยชน์ สั่งสอน แนะน าตักเตือนด้วยความหวังดี กล่าววาจาสุภาพ 
แสดงความเคารพนับถือกัน ทั้งต่อหน้าและลับหลัง 

3) เมตตามโนกรรม ตั้งเมตตามโนกรรมในเพ่ือนพรหมจรรย์ ทั้งต่อหน้าและลับหลัง 
คือ ตั้งจิตปรารถนาดี คิดท าสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่กัน มองกันในแง่ดี มีหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสต่อกัน 

4) สาธารณโภคี ได้ของสิ่งใดมาก็แบ่งปันกัน คือ เมื่อได้สิ่งใดมาโดยชอบธรรม  
แม้เป็นของเล็กน้อย ก็ไม่ห่วงไว้ผู้เดียว น ามาแบ่งปันเฉลี่ยเจือจาน ให้ได้มีส่วนร่วมใช้สอยบริโภคทั่วกัน
ข้อนี้ใช้อัปปฏิวัตตโภคี ก็ได้ 

5) สีลสามัญญตา มีศีลบริสุทธิ์เสมอกันกับเพ่ือนพรหมจรรย์ทั้งหลาย ทั้งต่อหน้า
และลับหลัง คือ มีความประพฤติสุจริตดีงาม ถูกต้องตามระเบียบวินัย ไม่ท าตนให้เป็นที่น่ารังเกียจ
ของหมู่คณะ 
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6) ทิฎฐิสามัญญตา มีทิฐิงามเสมอกันกับเพื่อนพรหมจรรย์ทั้งหลาย ทั้งต่อหน้า
และลับหลัง คือ มีความเห็นชอบร่วมกัน ในข้อที่เป็นหลักการส าคัญที่จะน่าไปสู่ความหลุดพ้น สิ้นทุกข์ 
หรือขจัดปัญหา 

ธรรม 6 ประการนี้ มีคุณ คือ เป็นสาราณียธรรมให้เป็นที่ระลึกถึง เป็นปิยกรณ์ท าให้เป็นที่รัก 
เป็นครุกรณ์ท าให้เป็นที่เคารพ เป็นไปเพ่ือความสงเคราะห์ ความกลมกลืนเข้าหากัน เพ่ือความไม่วิวาท 
เพ่ือความสามัคคี และเอกภาพ ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน (มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2539, 
หน้า 257) 

สาราณียธรรม เป็นธรรมเป็นที่ตั้งแห่งความให้ระลึกถึงธรรมเป็นเหตุให้ระลึกถึงกัน หลักการ
อยู่ร่วมกัน 

1) ดูก่อนผู้มีอายุทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้เข้าไปตั้งกายกรรม ประกอบด้วย 
เมตตาในเพ่ือนร่วมพรหมจรรย์ทั้งหลายทั้งต่อหน้าและลับหลัง ธรรมข้อนี้เป็นที่ตั้งแห่งความระลึกถึงกัน 
ท าให้เป็นที่รัก ท าให้เป็นที่เคารพเป็นไปเพื่อความสงเคราะห์กัน เพ่ือความไม่วิวาทกัน เพื่อความพร้อม
เพรียงกัน เพ่ือความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน 

2) อีกจ าพวกหนึ่ง ผู้มีอายุทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้เข้าไปตั้งมโนกรรม ประกอบด้วย 
เมตตาในเพ่ือนร่วมพรหมจรรย์ทั้งหลายทั้งต่อหน้าและลับหลัง ธรรมข้อนี้เป็นที่ตั้งแห่งความระลึกถึงกัน 
ท า ให้ เป็นที่ รัก  ท าให้ เป็นที่ เคารพเป็นไปเพื่อความสงเคราะห์กัน  เพื่อความไม่วิวาทกัน  
เพ่ือความพร้อมเพรียงกัน เพ่ือความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน 

3) อีกจ าพวกหนึ่ง ผู้มีอายุทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้ไม่หวงลาภ อันประกอบด้วย 
ธรรมได้มาแล้วโดยธรรมโดยที่สุด แม้เพียงอาหารในบาตรไว้บริโภค แบ่งปนกันฉันกับเพ่ือนร่วมพรหมจรรย์
ผู้มีศีลทั้งหลาย ธรรมข้อนี้ เป็นที่ตั้งแห่งความระลึกถึงกัน ท าให้เป็นที่รัก ท าให้เป็นที่ เคารพ  
เป็นไปเพ่ือความสงเคราะห์กัน เพื่อความไม่วิวาทกัน เพ่ือความพร้อมเพรียงกัน เพ่ือความเป็นอันหนึ่ง
อันเดียวกัน 

4) อีกประการหนึ่ง ผู้มีอายุทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้ถึงความเป็นผู้มีศีลเสมอกัน
กับเพื่อนร่วมพรหมจรรย์ทั้งหลายทั้งต่อหน้าและลับหลังในศีลที่ไม่ขาด ไม่ทะลุ ไม่ด่าง ไม่พร้อย 
เป็นไท อันวิญญูชนสรรเสริญอันกิเลสไม่จับต้อง เป็นไปเพ่ือสมาธิ ธรรมข้อนี้เป็นที่ตั้งแห่งความระลึกถึงกัน
ท า ให้ เป็นที่ รัก  ท าให้ เป็นที่ เคารพเป็นไปเพื่อความสงเคราะห์กัน  เพื่ อความไม่วิวาทกัน  
เพ่ือความพร้อมเพรียงกัน เพ่ือความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน 

5) อีกประการหนึ่ง ผู้มีอายุทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้ถึงความเป็นผู้มีทิฏฐิเสมอกัน
กับเพื่อนร่วมพรหมจรรย์ทั้งหลายทั้งต่อหน้าและลับหลังในทิฎฐิ  ซึ่งประเสริฐ เป็นเครื่องน าสัตว์
ออกจากทุกข์ น าไปเพ่ือความสิ้นทุกข์โดยขอบแก่ผู้ท าตามค าสอน ธรรมข้อนี้เป็นที่ตั้งแห่งความระลึกถึง
กัน ท าให้ เป็นที่ รัก  ท าให้ เป็นที่ เคารพเป็นไปเ พ่ือความสงเคราะห์กัน เพื่อความไม่วิวาท
กัน  เพ่ือความพร้อมเพรียงกัน เพ่ีอความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน (มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย , 
2539, หน้า 330-332) 
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สาราณียธรรม เป็นหลักธรรมที่ตั้งแห่งความให้ระลึกถึง มี 6 อย่าง คือ  
1) เมตตากายกรรม คือ เข้าไปตั้งกายกรรม ประกอบด้วย เมตตาในเพ่ือนหรือหมู่คณะ 

ทั้งต่อหน้าและลับหลัง ได้แก่ ช่วยขวนขวายในกิจธุระของเพ่ือนด้วยกาย ช่วยพยาบาลผู้ประสบ
อุบัติเหตุ ด้วยจิตเมตตา เป็นต้น 

2) เมตตาวจีกรรม คือ เข้าไปตั้งวจีกรรม ประกอบด้วย เมตตาในเพ่ือนหรือหมู่คณะ 
ทั้งต่อหน้าและลับหลัง ได้แก่ กล่าวแนะน า ตักเตือน สั่งสอน เป็นต้น 

3) เมตตามโนกรรม คือ เข้าไปตั้งมโนกรรม ประกอบด้วย เมตตาในเพ่ือนหรือหมู่คณะ 
ทั้งต่อหน้าและลับหลัง ได้แก่ คิดแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อเพ่ือนด้วยจิตเมตตา 

4) สาธารณโภคี คือ แบ่งปันลาภที่ตนได้มาโดยชอบธรรม ให้แก่เพ่ือนหรือหมู่คณะ 
ไมห่วังไว้บริโภคจ าเพาะผู้เดียว เช่น อาหาร เครื่องนุ่งห่ม เป็นต้น ด้วยจิตเมตตา 

5) สีลสามัญญตา คือ รักษาศีลให้บริสุทธิ์เสมอกันกับเพ่ือนหรือหมู่คณะ ไม่ประพฤติตน
ผิดกฎ ผิดระเบียบ ให้เป็นที่รังเกียจของผู้อื่น 

6) ทิฎฐิสามัญญตา คือ มีความเห็นร่วมกันกับเพื่อนหรือหมู่คณะอ่ืนๆ ไม่วิวาท
กับใครๆ เพราะมีความเห็นผิดกัน หมายถึง ความเห็นที่ถูกต้องเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน มีทัศนคติที่ดีงาม
กับหมูค่ณะ 

ธรรม 6 อย่างนี้ ท าผู้ประพฤติตนให้เป็นที่รักที่เคารพของผู้อ่ืน เป็นไปเพ่ือสงเคราะห์กันและกัน 
เป็นไปเพ่ือความไม่วิวาทกันและกัน เป็นไปเพ่ือความพร้อมเพรียงเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน (กองพุทธ
ศาสนศึกษา ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ, 2555, หน้า 63-64) 

สาราณียธรรม เป็นธรรมอันเป็นที่ตั้งแห่งความให้ระลึกถึง ซึ่งเป็นธรรมประสานสัมพันธ์  
อยู่ร่วมกันสนิทสนมอบอุ่น และอาลัยรักให้ระลึกถึงกันยามห่างไกลของพระสงฆ์ คือ (กรมการศาสนา 
กระทรวงวัฒนธรรม, 2552, หน้า 44-45) 

1) ช่วยกันและกันท าภารกิจด้วยน้ าใสใจจริง รับผิดชอบร่วมกัน ไม่ดูดายและไม่รังเกียจ  
2) ต่อหน้าตักเตือนแนะน า ลับหลังก็ปรารภถึง ด้วยห่วงใย และปรารถนาดี  
3) มุ่งประโยชน์สุขสวัสดี อาศัยเมตตาจิตต่อเพ่ือนสหธรรมิกทั้งต่อหน้า และลับหลัง  
4) แบ่งปันทั่วถึงระหว่างหมู่เพ่ือนพรหมจรรย์ทั้งปัจจัยลาภ และกิจนิมนต์  
5) เคร่งครัดในศีลและวัตร ประพฤติปฏิบัติหมดจดทัดเทียมเพ่ือนพรหมจรรย์มิให้

รังเกียจและกินแหนงแคลงใจ 
6) ปรับแนวความคิดให้สอดคล้องกับเพ่ือนสหธรรมิก หลีกเลี่ยงการขัดแย้ง

หรือบาดหมางกัน 
สาราณียธรรม 6 แปลว่า ธรรมที่ช่วยให้ระลึกถึงกัน หมายถึง ธรรมที่เป็นหลักในการสร้าง

ความสามัคคี ซึ่งมี 6 ข้อด้วยกัน คือ (ทรงสิริ วิชิรานนท์ และคณะ, 2551, หน้า 21-22) 
1) เมตตากายกรรม หมายถึง การมีความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ต่อสมาซิกในหมู่คณะเดียวกัน 

นับตั้งแต่คนใกล้ตัว เช่น พ่อแม่พ่ีน้อง ญาติมิตร ตลอดจนเพ่ือนร่วมงาน หรือเพ่ือนร่วมชาติ เป็นต้น 
ด้วยการอนุเคราะห์ช่วยเหลือคนที่อ่อนแอกว่า ไม่เห็นแก่ตัวหรือเห็นแก่ได้เอาตัวรอดแต่เพียงผู้เดียว 
เป็นการให้ความรักความเมตตาแก่สมาชิกร่วมสังคมท าให้สังคมมีแต่ความรัก ความสามัคคี ตนเอง
ก็เป็นที่รักของคนอ่ืน 



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฏัรา
ชนคริน

ทร์

16 
 

2) เมตตาวจีกรรม คือ การมีวาจาดีต่อกัน เช่น พูดจาสุภาพ ไม่พูดค่อนขอดนินทา 
เมื่อมีปัญหาขัดแย้งก็พูดจาตกลงกันด้วยเหตุผล ไม่พูดจาข่มขู่หรือเยาะเย้ยถากถางกัน นอกจากนี้  
เมตตา วจีกรรมยังหมายถึง การแจ้งข่าวที่เป็นประโยชน์ หรือสั่งสอนตักเตือนกันด้วยความหวังดี 
หากปฏิบัติได้ดังนี้ ย่อมน าความสามัคคีมาสู่สังคมอย่างดียิ่ง 

3) เมตตามโนกรรม คือ การคิดดีต่อกัน ไม่คิดมุ่งร้ายพยาบาทหรืออิจฉาริษยากัน 
ดีใจด้วยเมื่อสมาชิกร่วมหมู่คณะได้ดี เลียใจด้วยเมื่อเขาประสบความเสียหาย ทั้งนี้ต้องจริงใจต่อกัน 
มีความปรารถนาดีต่อกัน ไม่มัวแต่จ้องจะจับผิดกัน ควรมองกันในแง่ดี คนเรานั้นความคิดมาก่อน
การกระท า เมื่อคิดแล้วจึงท าให้มีจิตใจดีต่อกันแล้ว ก็มีแต่ความเป็นมิตร ไม่คิดท าร้ายซึ่งกันและกัน 
หมู่คณะใดที่มีน้ าใจดีงามต่อกันเช่นนี้ ย่อมท าให้หมู่คณะนั้นมีความสามัคคีอยู่อย่างเหนียวแน่น 

4) สาธารณโภคี คือ การแบ่งปันสิ่งของให้แก่กันและกัน ไม่ตระหนี่หรือหวงไว้แต่ผู้เดียว 
แม้จะเป็นของเล็กน้อยก็ตาม ดูแลเอาใจใส่สิ่งของผู้อื่นเหมือนกับเป็นของตนเอง ไม่ท าลายทรัพย์สิน
ซ่ึงเป็นสาธารณประโยชน์ หากสมาชิกของหมู่คณะใดอัตคัดขาดแคลนก็ช่วยเหลือเจือจุนกันตามก าลัง
ความสามารถ ความรักใคร่กลมเกลียวย่อมเกิดข้ึนและอยู่ได้นานในหมู่คณะ ซึ่งปฏิบัติดังที่กล่าวมานี้  

5) สีลสามัญญตา คือ มีความประพฤติสุจริตดีงาม มีระเบียบวินัย ไม่ละเมิดกฎเกณฑ์
ของหมู่คณะตามอ าเภอใจ เมื่อมีกฎระเบียบก็ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด และปฏิบัติให้เสมอเหมือนกัน 
หมู่คณะที่มีแต่คนทุจริต คอยเอารัดเอาเปรียบผู้อื่น มีแต่การเกี่ยงงอนกัน จะหาความสามัคคี
ในหมู่คณะนั้นมิได ้

6) ทิฏฐิสามัญญตา คือ มีความเห็นขอบร่วมกัน หากมีปัญหาใดๆ ก็หาทางยุติปัญหา
ร่วมกัน ใช่ต่างคนต่างคิด ต่างคนต่างเห็นว่าตนถูก ต้ องยอมรับพึงความคิดเห็นของผู้ อื่น  
ขจัดความเห็นแก่ตัว รู้จักใช้ปัญญาพิจารณาหาเหตุผล ร่วมมือร่วมใจกันสร้างสรรค์ความดี งาม
ให้กับสังคม และความสามัคคีก็จะตามมา  

พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต) (2545, หน้า 201) สาราณียธรรม มีคุณ คือ เป็นสาราณียะ 
ท าให้เป็นที่ระลึกถึง 1 เป็นปิยกรณ์ ท าให้เป็นที่รัก 1 เป็นครุกรณ์ ท าให้เป็นที่เคารพ 1 เป็นไป
เพ่ือความสงเคราะห์ คือ ความกลมกลืนเข้าหากัน 1 เพ่ือความไม่วิวาท 1 เพ่ือความสามัคคี 1 และ
เพ่ือเอกภาพ ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน 

สาราณียธรรม (ธรรมเป็นเหตุให้ระลึกถึงกัน) เป็นหลักธรรมที่เสริมสร้างความสัมพันธ์กับ
ผู้อื่นที่เป็นเพ่ือนร่วมงาน ร่วมกิจการ หรือร่วมชุมชน ตลอดจนพี่น้องร่วมครอบครัว พึงปฏิบัติตาม
หลักอยู่ร่วมกัน ได้แก่ (พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตโต), 2551, หน้า 23-24) 

1) เมตตากายกรรม ท าต่อกันด้วยเมตตา คือ แสดงไมตรีและความหวังดีต่อ
เพ่ือนร่วมงาน ร่วมกิจการ ร่วมชุมชน ด้วยการช่วยเหลือกิจธุระต่างๆ ด้วยความเต็มใจ แสดงอาการ
กิริยา สุภาพ เคารพนับถือกัน ทั้งต่อหน้าและลับหลัง 

2) เมตตาวจีกรรม พูดต่อกันด้วยเมตตา คือ ช่วยบอกแจ้งสิ่งที่เป็นประโยชน์ สั่งสอน 
หรือแนะน าตักเตือนกันด้วยความหวังดี กล่าววาจาสุภาพ แสดงความเคารพนับถือกัน ทั้งต่อหน้า
และลับหลัง 

3) เมตตามโนกรรม คิดต่อกันด้วยเมตตา คือ ตั้งจิตปรารถนาดี คิดท าสิ่งที่ เป็น
ประโยชน์ต่อกัน มองกันในแง่ดี มีหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสต่อกัน 
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4) สาธารณโภคี ได้มาแบ่งกันกินกันใช้ คือ แบ่งปันลาภผลที่ได้มาโดยขอบธรรม 
แม้เปน็ของเล็กน้อยก็แจกจ่ายให้ได้มีส่วนร่วมใช้สอยบริโภคท่ัวกัน 

5) สีลสามัญญตา ประพฤติให้ดีเหมือนเขา คือ มีความประพฤติสุจริตดีงาม รักษา
ระเบียบวินัยของส่วนรวม ไม่ท าตนให้เป็นที่น่ารังเกียจ หรือเสื่อมเสียแก่หมู่คณะ 

6) ทิฏฐิสามัญญตา ปรับความเห็นเข้ากันได้ คือ เคารพรับฟ้งความคิดเห็น มีความ
เห็นชอบร่วมกัน ตกลงกันได้ในหลักการส าคัญ ยึดถืออุดมคติหลักแห่งความดีงาม หรือจุดหมายสูงสุด
อันเดียวกัน 

สาราณียธรรม หมายถึง ธรรมที่เป็นที่ตั้งแห่งความระลึกถึงกัน คือ ผู้ประพฤติธรรมเหล่านี้ 
ย่อมเป็นเหตุให้ระลึกถึงความดีที่ท าต่อกัน เป็นที่เคารพนับถือของผู้อื่น และสมานความสามัคคี
กลมเกลียวในหมู่คณะไว้ได้ (คณาจารย์ส านักพิมพ์เลี่ยงเชียง, 2546, หน้า 108-109) 

1) การเข้าไปตั้งกายกรรม ประกอบด้วย เมตตา คือ การช่วยขวนขวายท ากิจธุระ
ของกันและกันด้วยกาย ไม่ว่าจะเป็นกิจธุระอะไรก็ตามก็เต็มใจช่วยท ากิจธุระนั้นจนส าเร็จ ไม่นิ่งดูดาย 
เพราะถือว่าไม่ใช่หน้าที่ เรื่องอะไรจะท าให้เหนื่อยแรงล าบากกาย 

2) การเข้าไปตั้งวจีกรรม ประกอบด้วย เมตตา คือ การแนะน าสั่งสอนบอกกัน
ในทางที่ดี ถูกต้อง เมื่อท าตามแล้วเกิดความดีงาม ไม่มีผลท าให้ผู้ท าตามต้องได้รับความเดือดร้อน
ภายหลัง 

3) การเข้าไปตั้งมโนกรรม ประกอบด้วย เมตตา คือ การตั้งจิตเป็นเมตตาปรารถนา
แตค่วามไม่มีเวรมีภัยต่อกัน มุ่งหวังแต่ความสุขความเจริญและประโยชน์ต่อกันและกัน 

4) การแบ่งปนลาภที่หามาได้ไม่หวงไว้บริโภคผู้เดียว คือ การแบ่งปันสิ่งของที่ตนหาได้ 
โดยชอบธรรมแก่ผู้อ่ืนตามสมควรแก่ของที่ได้มา เพื่อเป็นการเกื้อกูลต่อผู้ที่มีลาภน้อย ไม่หวงไว้บริโภค
ผู้เดียว 

5) การรักษาศีลให้บริสุทธิ์เสมอกับผู้อ่ืน คือ การประพฤติกายวาจาให้เรียบร้อยดี
ไม่มีโทษ ปฏิบัติตนตามพระวินัยบัญญัติรักษาศีลตามภาวะของตนไม่ให้ขาดหรือด่างพร้อยเสมอกัน
กับผู้อ่ืน  

6) การมีความเห็นร่วมกันกับผู้อ่ืน คือ การมีความเห็นพ้องต้องกันตามพระธรรมวินัย 
เป็นเหตุให้เกิดความสามัคคีกลมเกลียวกันในการปฏิบัติหน้าที่ต่างๆ ได้อย่างไม่ขาดตกบกพร่อง ไม่มี 
ความเห็นผิดแผกแปลกไปจากผู้อื่น จนเป็นเหตุแห่งความแตกร้าวบาดหมาง ยอมรับมติของส่วนมาก  

ธรรม 6 อย่างนี้ ท าให้ผู้ประพฤติให้เป็นที่รักที่ เคารพของผู้อ่ืน เป็นไปเพ่ือความ
สงเคราะห์กันและกัน เป็นไปเพ่ือความไม่วิวาทกันและกัน เป็นไปเพ่ือความพร้อมเพรียงเป็นอันหนึ่ง
อันเดียวกัน 

สาราณียธรรม เป็นธรรมที่เป็นที่ตั้งแห่งความระลึกถึงกัน คือ  ผู้ประพฤติธรรมเหล่านี้
ย่อมเป็นเหตุให้ระลึกถึงความดีที่ท าต่อกัน เป็นที่เคารพนับถือของผู้อื่น และสมานความสามัคคี
กลมเกลียวในหมู่คณะไว้ได้ (คณาจารย์ส านักพิมพ์เลี่ยงเชียง, 2546, หน้า 53)  

1) การเข้าไปตั้งกายกรรมประกอบด้วยเมตตา คือ การช่วยขวนขวายท ากิจธุระ
ของกันและกัน ด้วยกายไม่ว่าจะเป็นกิจธุระอะไรก็ตามก็เต็มใจช่วยท ากิจธุระนั้นจนส าเร็จ ไม่นิ่งดูดาย 
เพราะถือว่าไม่ใช่หน้าที่ เรื่องอะไรจะท าให้เหนื่อยแรงส าบากกาย 
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2) การเข้าไปตั้งวจีกรรม ประกอบด้วย เมตตา คือ การแนะน าสั่งสอนบอกกัน
ในทางที่ดี ถูกต้อง เมื่อท าตามแล้วเกิดความดีงาม ไม่มีผลท าให้ผู้ท าตามต้องได้รับความเดือดร้อน
ภายหลัง 

3) การเข้าไปตั้งมโนกรรม ประกอบด้วย เมตตา คือ การตั้งจิตเป็นเมตตาปรารถนา
แตค่วามไม่มีเวรมีภัยต่อกัน มุ่งหวังแต่ความสุขความเจริญและประโยชน์ต่อกันและกัน 

4) การแบ่งปันลาภที่หามาได้ไม่หวงไว้บริโภคผู้เดียว คือ การแบ่งปันสิ่งของที่ตนหาได้ 
โดยชอบธรรมแก่ผู้อ่ืนตามสมควรแก่ของที่ได้มา เพื่อเป็นการเกื้อกูลต่อผู้ที่มีลาภน้อย ไม่หวงไว้บริโภค
ผู้เดียว 

5) การรักษาศีลให้บริสุทธิ์เสมอกับผู้อ่ืน คือ การประพฤติกายวาจาให้เรียบร้อยดี
ไม่มีโทษ ปฏิบัติตนตามพระวินัยบัญญัติรักษาศีลตามภาวะของตนไม่ให้ขาดหรือด่างพร้อยเสมอกัน
กับผู้อ่ืน  

6) การมีความเห็นร่วมกันกับผู้อ่ืน คือ การมีความเห็นพ้องต้องกันตามพระธรรมวินัย 
เป็นเหตุให้เกิดความสามัคคีกลมเกลียวกันในการปฏิบัติหน้าที่ต่างๆ ได้อย่างไม่ขาดตกบกพร่อง  
ไม่มีความเห็นผิดแผกแปลกไปจากผู้อื่น จนเป็นเหตุแห่งความแตกร้าวบาดหมาง ยอมรับมติ
ของส่วนมาก 

ปัญญา ใช้บางยาง (2546, หน้า 122-123) สาราณียธรรม คือ ธรรมเป็นที่ตั้งแห่งความระลึก
ถึงธรรมเป็นเหตุให้ระลึกถึงกัน หลักการอยู่ร่วมกัน 6 ประการ 

1) เมตตากายกรรม ตั้งเมตตากายกรรมในเพ่ือนพรหมจรรย์ทั้งต่อหน้าและหลับหลัง 
คือ ช่วยเหลือกิจธุระของผู้ร่วมหมู่คณะด้วยความเต็มใจ แสดงอาการกิริยาสุภาพ เคารพนับถือกัน
ทั้งต่อหน้าและลับหลัง 

2) เมตตาวจีกรรม ตั้งเมตตาวจีกรรมในเพ่ือนพรหมจรรย์ทั้งต่อหน้าและลับหลัง คือ 
ช่วยแจ้งสิ่งที่เป็นประโยชน์ สั่งสอน แนะน าตักเตือนด้วยความหวังดี กล่าววาจาสุภาพแสดงความเคารพ
นับถือกันทั้งต่อหน้าและลับหลัง 

3) เมตตามโนกรรม ตั้งมโนกรรมในเพื่อนพรหมจรรย์ทั้งต่อหน้าและลับหลัง คือ 
ตั้งจิตปรารถนาดี คิดท าสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่กัน มองกันในแง่ดี มีหน้าตายิ้มแย้มต่อกัน  

4) สาธารณโภคี ได้ของที่ชอบธรรมมาก็แบ่งปน ไม่หวงไว้ผู้เดียว  
5) สีลามัญญตา มีศีลบริสุทธิ์เสมอกันกับเพ่ือนพรหมจรรย์ทั้งต่อหน้าและลับหลัง คือ 

มีความประพฤติสุจริตดีงาม ถูกต้องตามระเบียบวินัย ไม่ท าตนให้เป็นที่รังเกียจของหมู่คณะ 
6) ทิฎฐิสามัญญตา มีทิฎฐิดีงามเสมอกันกับเพ่ือนพรหมจรรย์ทั้งต่อหน้าและลับหลัง 

คือ มีความเห็นชอบร่วมกัน ในข้อที่ เป็นหลักการส าคัญที่จะน าไปสู่ความหลุดพ้นสิ้นทุกข์
หรือขจัดปัญหา 49  

สรุปได้ว่า แนวคิดเกี่ยวกับหลักสาราณียธรรม คือ ธรรมอันเป็นที่ตั้งแห่งความระลึกถึงกัน 
หลักการอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข ซึ่งประกอบด้วย เมตตากายกรรม เมตตาวจีกรรม เมตตามโนกรรม 
สาธารณโภคี สีลสามัญตา ทิฏฐิสามัญญตา ผลแห่งการปฏิบัติย่อมก่อให้ เกิดการระลึกถึงกัน 
เกิดความรักใคร่ปรองดองกัน เกิดความเคารพมีสัมมาคารวะต่อกัน เกิดการสงเคราะห์ช่วยเหลือ
เกื้อกูลกัน เกิดความไม่วิวาทบาดหมางกัน เกิดความพร้อมเพรียงสมัครสมานสามัคคีกัน และท าให้เกิด
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ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันและเป็นหลักธรรมที่ควรน ามาประยุกต์ใช้เพ่ือให้เกิดความปรองดอง
สามัคคีกัน 
 
2.2 แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับความขัดแย้ง 
 

2.2.1 ความหมายของการขัดแย้ง 
นักวิจัยทั้งในและต่างประเทศได้ให้ความหมายของการขัดแย้งไว้หลายทัศนะ  
พจนานุกรมฉบับบัณฑิตยสถาน ได้ให้ความหมายของค าว่า “ขัดแย้ง” หมายถึง ไม่ลงลอยกัน 

นอกจากนั้นยังอธิบายค าว่า “ขัด” หมายถึง ไม่ท าตาม ฝ่าฝืน ขัดไว้ และความหมายของค าว่า “แย้ง” 
หมายถึง ไม่ตรง หรือไม่ลงลอยเดียวกัน ต้านไว้ ทานไว้ ดังนั้น จึงพอเห็นได้ว่า ความขัดแย้งนั้น คือ 
แต่ละฝ่ายนอกจากไม่ท าตามกันแล้ว ยังต่อต้านอีกด้วย (สมภพ วรรณแมน, 2551, หน้า 13) 

พจนานุกรมของเวบสเตอร์ (Webster’s dictionary) กล่าวไว้ในส่วนหนึ่งว่า ความขัดแย้ง 
(conflict) มาจากภาษาลาตินที่ว่า configure ซึ่งแปลว่า การต่อสู้ การสงคราม ความพยายาม
ที่จะเป็นเจ้าของการเผชิญหน้าที่จะมุ่ งร้าย การกระท าที่ไปด้วยกันไม่ได้ในลักษณะตรงกันข้าม 
การไม่ถูกกัน เมื่อมีความสนใจความคิดหรือการกระท าที่ไม่เหมือนกัน (สมภพ วรรณแมน, 2551, 
หน้า 13) 

พจนานุกรมของเว็บสเตอร์ นิว คอลเลจ (Webster’ New College dictionary) อธิบาย
ความหมายของ “ความขัดแย้ง” (conflict) ไว้ว่า ความขัดแย้งเป็นพฤติกรรมที่เกิดจากการแข่งขัน
หรือคัดค้านกัน เป็นการกระท าที่มีลักษณะเป็นศัตรูหรือเป็นปรปักษ์ต่อกัน เนื่องจากมีความเห็น 
ความสนใจ ความต้องการหรือความปรารถนาไม่ตรงกัน (ชูชาติ จันทร์แก้ว, 2550, หน้า 13) 

ซุง และเมกกินคอน (Chung & mergence) ความขัดแย้ง คือ การดิ้นรนต่อสู้ เพ่ือต้องการ
ปรารถนารถทางความคิด ความสนใจของบุคคลที่ไปด้วยกันไม่ได้ ความขัดแย้งเกิดขึ้นเมื่อบุคคล  
หรือกลุ่มบุคคล ต้องเผชิญกับเป้าหมายที่สามารถท าให้ทุกฝ่ายพอใจ (สมภพ วรรณแมน, 2551, หน้า 13) 

เพลแมน และนอฮีล (Penman & Nruehl) กล่าวว่า ความขัดแย้งเป็นสภาพที่เกิดขึ้น 
เมื่อมีสองฝ่ายหรือมีมากกว่าสองฝ่ายที่ต้องท างาน และต้องอาศัยพ่ึงพากัน มีปฏิสัมพันธ์กันมีความเห็น
ที่ไปด้วยกันไมไ่ด้หรือไม่สอดคลองกัน (สมภพ วรรณแมน, 2551, หน้า 13) 

โรบินส์ (Robbins) กล่าวว่า ความขัดแย้ง หมายถึง สถานการณ์ที่คนมีความเห็น ความเชื่อ
ไม่ตรงกัน และตกอยู่ในภาวะที่ไม่อาจจะตกลงหาข้อยุติที่หน้าพอใจได้ทั้งสองฝ่าย หากปล่อยปละ
ละเลย ไม่หาทางท าความเข้าใจอาจก่อให้เกิดความแตกแยก อิ จฉาริษยาซึ่งมีผลกระทบไปถึง
ความเสื่อมโทรมของหน่วยงานได้ (ดวงใจ แสงยศ, 2549, หน้า 7) 

โธมัส (Thomus) กล่าวว่า ความขัดแย้ง เป็นกระบวนการหนึ่งที่เริ่มต้นเมื่อกลุ่มหนึ่ง รับรู้ว่า
ตนถูกท าลายจากกลุ่มอ่ืน หรือส่อเค้าว่ากลุ่มอ่ืนตั้งท่าจะท าลายตน (สมภพ วรรณแมน, 2551, หน้า 8) 

ประพันธ์ สุริหาร (2547, หน้า 14) ได้กล่าวว่า ความขัดแย้ง หมายถึง สภาพที่คน หรือกลุ่มคน
เกิดความไม่เข้าใจกัน อันเนื่องจากสภาพทรัพยากรทางการบริหาร หรือต าแหน่งที่จัดการไม่สามารถ 
ตอบสนองความต้องการได้อย่างทั่วถึง ความขัดแย้งเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้เสมอและมีผลดีต่อองค์การ
อย่างมาก ถ้าความขัดแย้งอยู่ในระดับที่เหมาะสมซึ่งความขัดแย้งในองค์การเดียวกันมี 3 ระดับ คือ 
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ความขัดแย้งระหว่างบุคคล ความขัดแย้งระหว่างหน่วยงานเดียวกัน และความขัดแย้งระหว่าง  
19 องค์การ  

พรนพ พุกกะพันธ์ (2542, หน้า 23) ได้กล่าวว่า ความขัดแย้งเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ
ระหว่างบุคคลที่มีเป้าประสงค์ และจุดมุ่งหมายที่ต่างกัน ความขัดแย้งของบุคคลอาจจะเกิดขึ้นได้
เมื่อเขาต้องการตัดสินใจที่จะเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งและมีความขัดแย้งระหว่างบุคคลซึ่งเป็น
สถานการณ์ที่การกระท าของฝ่ายหนึ่งไปขัดขวางหรือสกัดกั่นการกระท าของอีกฝ่ายหนึ่งที่จะไม่ให้
บรรลุเป้าหมาย หรือการที่บุคคลมีความแตกต่าง ความนิยม ความคิด ความสนใจ หรือเป้าหมาย
ต้องมาติดต่อกัน หรือท างานด้วยกัน หรืออยู่ในสังคมเดียวกัน โดยที่ความแตกต่างนั้นไม่เป็นสิ่งสอดคล้องกัน
หรือไปด้วยกัน  

สรุป ผู้วิจัยมีความเห็นได้ว่า ความขัดแย้ง หมายถึง สิ่งที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ สภาพการที่บุคคล 
ตั้งแต่ 2 ฝ่ายขึ้นไป มีความคิดเห็นที่ไม่ตรงกัน สภาพที่คนหรือกลุ่มคนเกิดความไม่เข้าใจกัน
ความไม่ลงลอยกันที่เกิดขึ้นในสังคม ไม่ว่าจะเกิดจากอารมณ์หรือเหตุผล ซึ่งน าไปสู่ความบาดหมางกัน
ระหว่างบุคคล กลุ่มหรือสถาบัน 

2.2.2 แนวคิด ทฤษฎีความขัดแย้ง 
สุเทพ พงศ์ศรีวัฒน์ (2544, หน้า 218) ได้กล่าวถึง แนวคิดเกี่ยวกับความขัดแย้งว่า

มีหลายมุมมองที่เป็นความเชื่อเกี่ยวกับความขัดแย้ง เช่น ทัศนะแบบตั้งเดิมที่มองความขัดแย้ง
เป็นสิ่งเลวร้าย แต่จะเป็นพลังในการสร้างการท างานของกลุ่มยิ่งขึ้นและอีกทัศนะหนึ่งของความขัดแย้งว่า
ความขัดแย้งไม่เพียงแต่จะช่วยสร้างพลังในการท างานให้กับกลุ่มเท่านั้นแต่ยังเป็นสิ่งจ าเป็นสูงสุด 
(absolute necessary) ต่อกลุ่มในการท างานให้บรรลุเป้าหมาย มุมมองนี้จึงเรียกว่า แนวความคิด
เชิงนักปฏิสัมพันธ์ เป็นต้น ซึ่งมีรายละเอียดในแต่ละแนวความคิด คือ แนวคิดที่หนึ่งเป็นแนวคิด
แบบดั้งเดิม (The Traditional View) เป็นแนวคิดที่เกิดขึ้นในช่วง ค.ศ. 1930 - 1940 เป็นแนวคิด
ยุคแรกที่มองความขัดแย้งทั้งหลายเป็นสิ่งเลวร้าย มองความขัดแย้งในทางลบ และมักจะให้ความหมาย
ในทางที่ไม่ดี และให้ความหมายเหมือนหรือใกล้เคียงกับค าว่า ความรุนแรง (violence) การท าลาย 
(destruction) ความไร้เหตุผล (irrationality) ความขัดแย้งจึงเป็นเรื่องที่เสียหายมีอันตราย และ
ควรหลีกเลี่ยง ทัศนะความขัดแย้งตามแนวคิดนี้สอดคล้องกับเจตคติที่มีในอดีตเกี่ยวกับพฤติกรรมกลุ่ม 
โดยมองความขัดแย้งว่ามีสาเหตุมาจากการสื่อความหมายที่ไม่ดี หรือเกิดจากการที่สมาชิกไม่ไว้วางใจ 
และไม่ยอมเปิดเผยซึ่ งกันและกัน รวมถึงความล้มเหลวของผู้บริหารที่ขาดการตอบสนองต่อ
ความต้องการและความจูงใจของผู้ใต้บังคับบัญชาของตนได้อย่างเหมาะสม  

จากการมองความขัดแย้งในทางลบเป็นสิ่งเลวร้ายซึ่งเป็นการมองพฤติกรรมของผู้ที่สร้าง
ความขัดแย้งอย่างผิวเผินเกินไป และเมื่อเชื่อว่าความขัดแย้งเป็นสิ่งที่ควรหลีกเลี่ยงจึงเพียงแต่ให้ความสนใจ 
และหาสาเหตุของความขัดแย้ง และลงมือแก้ไขเพ่ือให้การท างานของกลุ่มและขององค์กรกลับสู่
สภาวะเดิม แนวคิดที่สองเป็นแนวคิดเชิงมนุษย์สัมพันธ์ (The Human Relations) แนวคิดนี้ 
เป็นที่นิยมมากในช่วงระหว่างทศวรรษที่  1940 - 1970 แนวคิดเชิงมนุษย์สัมพันธ์นี้ เชื่อว่า  
ความขัดแย้งทั้งหลายเป็นเรื่องปกติ เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ มองความขัดแย้งว่าเป็นสิ่งที่
ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ไม่ว่าจะออกแบบโครงการอย่างไร ซึ่งอาจเกิดจากสาเหตุต่างๆ ทั้งภายใน และ
ภายนอกองศ์การ ไม่ว่าจะบริหารงานดีอย่างไรก็ตาม ซึ่งความขัดแย้งอาจท าให้ผลการด าเนินงาน
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ขององค์กรดีขึ้นได้ เพราะความขัดแย้งจะเป็นตัวชี้ให้เห็นถึงปัญหาผู้บริหารมีหน้าที่ในการวัดระดับ
ของความขัดแย้งแล้วกระตุ้น หรือยุติความขัดแย้งเพื่อผลการด าเนินงานที่ดีกว่า การที่จะท าให้  
ผลการปฏิบัติงานเกิดผลดีย่อมต้องมีความขัดแย้งเป็นตัวชี้ชัดปัญหา แต่ความขัดแย้งต้องอยู่ในระดับ
ปานกลาง ไม่มากหรือน้อยไป แนวคิดเซิงมนุษย์สัมพันธ์นี้จึงให้การสนับสนุนและยอมรับเรื่องความขัดแย้ง 
แนวคิดที่สามเป็นแนวคิดเชิงปฏิบัติ (The Tegrationists View) แนวคิดนี้มองความขัดแย้งในแง่ดี
และในทางสร้างสรรค์ มองว่าความขัดแย้งเป็นสิ่งที่จ าเป็นควรกระตุ้นให้เกิดขึ้น ความขัดแย้งก่อให้เกิด 
ความก้าวหน้า ในการบริหารความขัดแย้งเป็นหน้าที่ส าคัญของนักบริหารองค์การ ควรกระตุ้นให้เกิด
ความขัดแย้งขึ้นในองค์การในระดับที่เพียงพอที่กลุ่มจะท างานร่วมกันได้ เกิดจากการวิพากษ์วิจารณ์
ตนเอง และเกิดความคิดสร้างสรรค์เพราะองค์การที่ปราศจากความขัดแย้งจะหยุดนิ่งอยู่กับที่ เกิด
ภาวะเสื่อมถอย (อริศราวรรณ สมีดี, 2551, หน้า 281) 

จากแผนพัฒนาด้านต่างๆ ของรัฐได้มุ่งให้ประชาชนอยู่ดีกินดี ปราศจากความยัดแย้ง
ในสังคมแต่ก็ไม่มีแผนพัฒนาใดที่สามารถแก้ไขความยากจน และปัญหาความขัดแย้งของสังคมได้
อย่างสมบูรณ์ เพราะจะต้องพิจารณาถึงความสัมพันธ์ของความขัดแย้งกับการพัฒนาให้อย่างลึกซึ้ ง 
แม้ในปัจจุบันจะมีหน่วยงานของรัฐ หรือองค์กรของรัฐตั้งขึ้นมาระงับความขัดแย้งของสังคมไม่ผ่าน
กระบวนการศาล เช่น ฝ่ายปกครองซึ่งพระราชบัญญัติการปกครองท้องที่ให้อ านาจนายอ าเภอ
เป็นผู้ระงับข้อพิพาท เจ้าหน้าที่ต ารวจซึ่งเป็นผู้เปรียบเทียบคดีให้ระงับตามที่กฎหมายให้อ านาจไว้
ส านักงานอัยการสูงสุดมีหน่วยงานส านักงานคุมครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน
ท าหน้าที่ประนอมข้อพิพาท เป็นต้น แต่ความขัดแย้งเป็นธรรมชาติของมนุษย์ เกิดขึ้นโดยทั่วไป
จึงได้มีการพัฒนาหน่วยงานหรือจัดโครงโครงการขึ้นมาระงับข้อขัดแย้งให้เป็นไปในทิศทางที่ต้องการ 
โดยมีเป้าหมายเพ่ือระงับข้อพิพาทให้หมดไป ดังนั้น แนวความคิดเกี่ยวกับความขัดแย้งจึงเกี่ยวข้องกับ
เรื่องการระงบัข้อพิพาท (อริศราวรรณ สมีดี, 2551, หน้า 56-58) 

1) ความขัดแย้ง หมายถึง ความขัดแย้งเป็นกระบวนการทางสังคม (social 
process) อย่างหนึ่ง ซึ่งเกิดขึ้นแต่ละฝ่ายมีจุดมุ่งหมายไม่สามารถไปด้ วยกันได้หรือมีค่านิยม
ที่แตกต่างกัน โดยความแตกต่างนี้มักเกิดจากการรับรู้ของแต่ละบุคคลมากกว่าที่จะเป็นความแตกต่าง
ที่เกิดขึ้นจริงๆ ความมีหลายประเภท ได้แก่ 

(1) ความขัดแย้งระหว่างบุคคลด้วยกัน เช่น การทะเลาะวิวาท ฯลฯ  
(2) ความขัดแย้งระหว่างบุคคลกับระเบียบกฎเกณฑ์ของชุมชน เช่น ห้ามทิ้งขยะ

ในบริเวณขุมชน ฯลฯ 
(3) ความขัดแย้งระหว่างบุคคลกับระเบียบกฎเกณฑ์ หรือกฎหมายของรัฐ  
(4) ความขัดแย้งระหว่างชุดระเบียบกฎเกณฑ์ของชุมชนกับระเบียบกฎเกณฑ์

ของรัฐกรณีนี้เป็นความขัดแย้งที่เกิดขึ้นจริงแต่ยังถกเถียงกันอย่าว่าควรจัดไว้ในกิจกรรมที่ยุติธรรม
ชุมชนควรเข้าไปจัดการด้วยหรือไม่เพราะมีอ านาจขอบเขตอ านาจเหลื่อมซ้อนกันระหว่างอ านาจ
ของรัฐกับอ านาจของชุมชน เช่น กรณีการวางท่อก๊าซระหว่างไทย-มาเลเซีย เป็นต้น 

นักวิชาการที่ ให้ค านิยามค าว่า  ความขัดแย้ง คือ lewis caser ที่ เห็นว่า
ความขัดแย้งเป็นการแข่งขันเรื่องค่านิยม (values) เพื่อให้ได้มาซึ่งสถานภาพ อ านาจ และทรัพยากร
ที่มีอยู่อย่างจ ากัด โดยมุ่งหมายเอาชนะคู่กรณี จึงเห็นได้ว่าความสัมพันธ์ทางสังคมในลักษณะ
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ของความขัดแย้งเป็นเรื่องการปะทะสังสรรค์ ระหว่างคู่กรณีตั้งแต่ 2 คน หรือมากกว่า ซึ่งมีเป้าหมาย 
ค่านิยม และอุดมการณ์ที่เข้ากันไม่ได้ เป้าหมายในที่นี้เป็นเรื่องของความประสงค์ (desires) และ
ความปรารถนา (wishes) ซึ่งอาจจะอยู่ในรูปของเป้าหมายทั่วไป ได้แก่ การแสวงหาผลประโยชน์
เพ่ือส่วนรวม หรือเป้าหมายเฉพาะ ซึ่งได้แก่ การแสวงหาผลประโยชน์เพ่ือตนเอง นอกจากนี้เป้าหมาย
ยังมีความเกี่ยวพันกับค่านิยมและอุดมการณ์ มีนักวิชาการชื่อ Dolby ได้กล่าวค่านิยมก าหนด
ความส าคัญของเป้าหมาย ส่วนอุดมการณ์เป็นการรวบรวมค่านิยมเข้าเป็นกระสวย เพื่อให้ได้ มา
ซึ่งค่านิยมที่เหมาะสมระดับของความขัดแย้งในการวิเคราะห์ระดับความขัดแย้ง Dolby แบ่งออกเป็น
ระดับ ดังนี้ คือ  

(1) ความขัดแย้งในตัวบุคคล (individuals) 
(2) ความขัดแย้งระหว่างบุคคล (interpersonal) 
(3) ความขัดแย้งระหว่างกลุ่ม (intercrops’) 
(4) ความขัดแย้งระหว่างสังคม (inter societal) 

และอธิบายความขัดแย้งในระดับต่างๆ เป็นผลที่เกิดจากค่านิยมเป้าหมายในสังคม
กรณี (socialization) ไม่ตรงกัน กล่าวคือ บุคคลได้รับรู้หรือเรียนรู้โดยผ่านกระบวนการสังคมในเรื่อง
ค่านิยม และเป้าหมายที่สับสนไม่แน่นอนตายตัว ส่วนความขัดแย้งระหว่างสังคม ระหว่างกลุ่ ม หรือ
ระหว่างบุคคล เป็นเรื่องของความหนักเบาของความขัดแย้ง ส่วน Louis Kris berg ได้พยายามอธิบาย
ให้เห็นถึงลักษณะที่แสดงออกถึงความขัดแย้ง โดยจ าแนกเป็น 5 มิติ ได้แก่ (awareness) ความจงใจ 
(intensity) กฎข้อบังคับ (regulation) ความเข้มข้น (purity) และความไม่เท่าเทียมกันของอ านาจ 
(power) 

การรับรู้ จัดว่าเป็นอีกมิติหนึ่งของความขัดแย้งครั้งนี้เพราะความขัดแย้งเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อ
คู่กรณีมีความเชื่อ หรือรู้ว่าเป้าหมายของตนเข้ากับผู้อ่ืนไม่ได้ลักษณะส าคัญของการรับรู้ ซึ่งก่อให้เกิด
ความขัดแย้งมีอยู่ 3 รูปแบบ คือ แบบแรกเป็นกรณีที่กลุ่มหรือคู่กรณีต้องตระหนักว่า ตนเองต้องมี
ลักษณะร่วมที่แตกต่างไปจากคนอื่น แบบที่สอง กรณีที่ฝ่ ายใดฝ่ายหนึ่งหรือทั้งสองฝ่ายไม่พอใจ
ในสภาพของตนเมื่อเปรียบเทียบกับสภาพของอีกฝ่ายหนึ่ง แบบสุดท้าย คือ ต้องมีความเชื่อว่าจะลด
ความไม่พึงพอใจลงได้เม่ืออีกฝ่ายหนึ่งยอมรับในสิ่งที่ไม่เคยยอมรับมาก่อน 

ความจงใจ เกิดจากระดับของความขัดแย้งซึ่งขึ้นอยู่กับระดับซองความรุนแรงของความรู้สึก 
และพฤติกรรมของคู่กรณี ส่วนการกระท าที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งต้องอยู่ในกรอบของกฎ และแนวทาง
ที่ก าหนดย่อมสัมพันธ์กับระดับของความขัดแย้ง กล่าวคือ ถ้าต้องปฏิบัติตามกฎเกณฑ์อย่างเคร่งครัด
หรือเกณฑ์มีมากมายย่อมท าให้ผู้ปฏิบัติเกิดความขัดแย้งภายในขึ้นได้ ความเข้มข้น หรือระดับ
ของความขัดแย้งขึ้นอยู่กับอัตราส่วนของความขัดแย้งต่อความไม่ขัดแย้ง ซึ่งแสดงออกในรูปของ
ความขัดแย้งอย่างแท้จริงความไม่เท่าเทียมกันของอ านาจ เป็นลักษณะส าคัญที่สุดของความขัดแย้ง 
เพราะมีความเกี่ยวพันต่อกระบวนการขัดแย้งตั้งแต่จุดก าเนิดจนถึงกระทั่งสิ้นสุด ระดับของอ านาจที่
แตกต่างกันเป็นผลให้คู่กรณีตระหนักถึงความแตกต่างและหาวิธีเพ่ือให้ได้มาซึ่งความเท่าเทียมกัน หรือ
ในหนึ่งก็คือ การยุติความขัดแย้ง 
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2) ตัวแบบวัฎจักรของความขัดแย้ง 
ในวัฎจักรของความขัดแย้ง โรบินสัน (Robinson) และคลิฟฟอร์ด (Clifford) 

ได้อธิบาย ถึงกระบวนการของความขัดแย้งตั้งแต่จุดเริ่มต้นถึงสิ้นสุดไว้รวม 4 ขั้นตอน 
(1) ขั้นแรก คือ โดยแต่ละฝ่ายเริ่มเพราะความตึงเครียดที่เกิดจากความเห็น

ไม่ตรงกันในค่านิยม นโยบาย หรือเป้าหมาย (tension development) 
(2) ขั้นสอง คือ แต่ละคนจะถามตัวเองว่าควรท าอย่างไรหรือควรมีบทบาทอย่างไร

ในความขัดแย้ง (role dilemma) 
(3) ขั้นสาม คือ บุคคลหรือกลุ่มเริ่มประซาสัมพันธ์ประเด็นของความขัดแย้ง 

โดยรวบรวมสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อฝ่ายตนให้มากท่ีสุด (injustice collecting) 
(4) ขั้นสี่ คือ เป็นขั้นเผชิญหน้า เมื่อบุคคลหรือกลุ่มเริ่มใช้อ านาจในการต่อสู้

เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายของตน (confrontation) 
(5) ขั้นสุดท้าย คือ เป็นขั้นที่ลดความขัดแย้ง หรือยุติความขัดแย้งโดยฝ่ายใด

ฝ่ายหนึ่ง หรือมีการปรับสินไหมทดแทน หรือประนิประนอมกัน (adjustment process) 
อิศราวรรณ สมีดี (2551, หน้า 60-61) กล่าวว่า ความขัดแย้งเป็นเรื่องธรรมดาที่เกิดทุกเมื่อ

เชื่อมั่นในตัวเราเองคนเดียวในครอบครัว ชุมชนในองค์กรในประเทศของเราไม่ใช่ เรื่องเลวร้าย 
หากความขัดแย้งนั้น สามารถคลี่คลายตัวเองและเปลี่ยนไปในทางสร้างสรรค์ น าไปสู่ข้อยุติได้ 
หรือหาทางออกได้ (สรุปได้ว่าความขัดแย้งเป็นเรื่องธรรมดาที่เกิดทุกเมื่อเชื่อมั่นในตัวเราเองคนเดียว
ในครอบครัว ชุมชนในองค์กร ในประเทศของเรา ความขัดแย้งได้แบ่งออกเป็น 4 ระดับ คือ 1) ความขัดแย้ง
ในตัวบุคคล (individuals) 2) ความขัดแย้งระหว่างบุคคล (interpersonal) 3) ความขัดแย้งระหว่างกลุ่ม 
(intercrops) 4) ความขัดแย้งระหว่างสังคม (inter societal) 

3) กระบวนการของความขัดแย้ง 
ความขัดแย้งเป้นกระบวนการซึ่งประกอบด้วยสถานการณ์ของความขัดแย้ง และ

ขั้นตอนต่างๆ ของความขัดแย้งในสถานการณ์ของความขัดแย้งประกอบด้วยองค์ประกอบต่างๆ เช่น 
พฤติกรรม ปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ซึ่งตามแนวความคิดของ พิเลล์เลย์ ได้กล่าวไว้ว่า ความขัดแย้งนั้น
เป็นกระบวนการที่เกิดขั้นระหว่างสองฝ่ายหรือมากกว่าสองฝ่ายในที่นั้น หมายถึง บุคคล กลุ่มบุคคล 
หรือองคก์ารที่ได้เสนอแนะ ซึ่งกระบวนการของการเสนอแนะแบ่งเป็น 6 ขั้นตอน ดังนี้ 

(1) ขั้นที่ 1 สภาพการก่อนเกิดความขัดแย้ง (antecedent of conflict) เป็นลักษณะ 
ของสถานการณ์ที่จะน าไปสู่ความขัดแย้ง ซึ่งมีคุณลักษณะทางสังคม 9 ประการ ที่ท าให้เกิดความขัดแย้ง
หรือพฤติกรรมที่น าไปสู่ความขัดแย้ง คือ ความคลุมเครือของขอบเขตอ านาจ ความขัดแย้งจะเกิดขึ้นได ้
เมื่อแต่ละฝ่ายไม่ทราบว่าตนเองมีอ านาจอะไรบ้าง ความรับผิดชอบไม่ชัดเจน หรือคาบเกี่ยวกัน ท าให้
เกิดความขัดแย้งขึ้นได้ ความขัดแย้งของผลประโยชน์ เช่น การแข่งขันเพ่ือให้ได้แย่งทรัพยากรที่มีอยู่
อย่างจ ากัด การแข่งขันเพ่ือเข้าสู่ต าแหน่ง เป็นต้น เมื่อมีการแข่งขันเช่นนี้ จะต้องมีฝ่ายหนึ่งได้ฝ่ายหนึ่ง
เสียผลประโยชน์ ความขัดแย้งย่อมเกิดขึ้นได้ อุปสรรคในการสื่อความหมายความขัดแย้งจะเกิดขึ้นได้
เมื่อการสื่อความหมายมีอุปสรรคการที่ต้องพึ่งอีกฝ่ายหนึ่ง ท าให้ต้องจัดสรรทรัพยากรให้ ท าให้
อีกฝ่ายหนึ่งเกิดความไม่พอใจ ความแตกต่างในองค์การเมื่อเกิดความแตกต่างกันขึ้นภายใน เช่น 
สายบังคับบัญชามาก ท าให้ล าบากในการสื่อความหมาย ความขัดแย้งก็จะเกิดขึ้นได้ ฝ่ายต่างๆ 
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ต้องตัดสินใจร่วมกัน แต่ต้องค านึงถึงผลประโยชน์ของหน่วยของตนเป็นส าคัญ จึงเกิดความลังเล
ในการตัดสินใจท าให้เกิดความขัดแย้งได้ ความต้องการเป็นเอกฉันท์ ความขั ดแย้งจะเกิดขึ้น
เมื่อต้องการให้ทุกฝ่ายเห็นพ้องเป็นเอกฉันท์ ซึ่งเป็นการยากที่จะให้ทุกมติเป็นเอกฉันท์ ความเคร่งครัด
ของกฎที่จะต้องปฏิบัติเมื่อเกิดความเข้มงวดของกฎการต่อต้านที่จะเกิดขึ้น น าไปสู่ความขัดแย้งได้ 
ความขัดแย้งที่ยังไม่ได้รับการแก้ไข เกิดการสะสมไว้โดยไม่แก้ไขความขัดแย้งจะเพ่ิมมากข้ึน 

(2) ขั้นที่ 2 ความขัดแย้งที่รับรู้ได้ (perceived conflict) เป็นการรับรู้จากสภาพการณ์
ที่เกิดขึ้นของฝ่ายต่างๆ ว่ามีความขัดแย้งเกิดขึ้น 

(3) ขั้นที่ 3 ความขัดแย้งที่รู้สึกได้ (felt conflict) เป็นความรู้สึกของบุคคลว่า
เกิดความขัดแย้งขึ้นโดยอาจมีความรู้สึกว่า ถูกคุกคาม ถูกเกลียดขัง ความกลัว หรือไม่ไว้วางใจ 

(4) ขั้นที่ 4 พฤติกรรมที่ปรากฏเด่นขัด (manifest behavior) เป็นการแสดงออก
ของบุคคลเมื่อรับรู้หรือรู้สึกว่ามีความขัดแย้งเกิดข้ึน 

(5) ขั้นที่ 5 การจัดการความขัดแย้งหรือระงับความขัดแย้ง (conflict resolution 
or suppression) เป็นการท าให้ความขัดแย้งสิ้นสุดลงโดยให้ทุกฝ่ายตกลงกันหรือให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งชนะ 

(6) ขั้นที่ 6 ผลจากการจัดการความขัดแย้ง (resolution aftermath) เป็นผลที่
เกิดข้ึนตามมาภายหลังจากการจัดการความขัดแย้งแล้ว (สมภพ วรรณแมน, 2551, หน้า 14) 

4) การบริหารความขัดแย้ง 
สมภพ วรรณแมน (2551, หน้า 14) กล่าวว่า การบริหารความขัดแย้งนั้น ผู้บริหาร

จ าเป็นจะต้องสร้างกระบวนการภายใน เพ่ือการบริหารความขัดแย้งด้วยความขัดแย้งบางประเภท
เป็นอุปสรรคอย่างยิ่งต่อประสิทธิภาพขององค์การ กระบวนการที่จะช่วยบริหารความขัดแย้งได้  คือ 
การเปิดโอกาสให้เพ่ือนร่วมงานมีโอกาสร้องทุกหรือแสดงความไม่พอใจออกมา ตรวจสอบการร้องทุกข์
และเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาโอกาสพบปะกับเพ่ือนร่วมงานเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ใช้วิธีพัฒนา
บุคคลให้มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติภารกิจใหม่ เปิดช่องทางการสื่อสารระหว่างผู้บริหารกับ
เพ่ือนร่วมงานให้มากและสะดวกขึ้น พยายามให้ภาระความรับผิดชอบของแต่ละคนชัดเจนขึ้น  

อรุณ รักธรรม (2536, หน้า 26) ได้น าเสนอแนวคิดทางการบริหารความขัดแย้ง
ออกเป็น 3 แนวความคิด ดังนี้ คือ 

(1) แนวการต่อรอง (bargaining approach) เป็นแนวความคิดที่เกี่ยวกับ
การแข่งขันกันของกลุ่มที่มีส่วนได้ส่วนเสีย ทั้งนี้เนื่องจากการมีทรัพยากรอย่างจ ากัดวิธีที่จะแก้ปัญหา
ความขัดแย้งนี้ คือ การพยายามเพ่ิมทรัพยากรให้มีมากข้ึน หรือลดความต้องการของการแข่งขัน 

(2) แนวระบบราชการ (bureaucratic approach) เป็นแนวความคิดที่เกี่ยวกับ
ความสัมพันธ์ระหว่างอ านาจหน้าที่ในโครงสร้างที่มีการจัดล าดับขึ้นตอนการบังคับบัญชา ความขัดแย้ง
เกิดขึ้นเมื่อผู้บังคับบัญชาที่ควบคุมผู้ใต้บังคับบัญชาได้ต่อต้านการควบคุมนั้น วิธีแก้ไขความขัดแย้ง 
กรณีนี ้คือ การใช้ระเบียบการบังคับบัญชาที่ไม่ใช่ส่วนบุคคล (impersonal control) 

(3) แนวการศึกษาเชิงระบบ (system approach) ในขณะที่แนวการต่อรอง
เน้นที่ปัญหาการแข่งขัน ส่วนแนวระบบของราชการเน้นที่ความล าบากของการควบคุม แนวการศึกษา
เซิงระบบเป็นแนวความคิดที่เน้นปัญหาด้านการประสานงาน การท างานร่วมกันระหว่างแผนกต่างๆ 
วิธีลดความขัดแย้งตามแนวคิดนี้  คือ ลดความแตกต่างของเป้าหมายลดการขึ้นต่อกันโดยการลด



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฏัรา
ชนคริน

ทร์

25 
 
ทรัพยากรที่ขึ้นต่อกัน จากสาเหตุข้างต้นจะพบว่า ความขัดแย้งเกิดขึ้นได้ง่าย แต่มักแก้ไขได้ยาก 
เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์การ ผู้บริหารจะต้องเข้าใจ ต้องวิเคราะห์ปัญหา ตัดสินใจ และ
ด าเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งในการบริหารความขัดแย้งจากการกระตุ้นให้เกิ ดความขัดแย้ง
ที่สร้างสรรค์ และมีประโยชน์ให้เกิดขึ้นกับหน่วยงานหรือองค์การในเมื่อความขัดแย้งมีระดับ
ค่อนข้างต่ า ลดระดับความขัดแย้ง หรือระงับความขัดแย้งในเมื่อระดับความขัดแย้งมีความสูงเกินไป
จนกระท้ังอาจเป็นผลเสียแก่องค์การได้ (สมภพ วรรณแมน, 2551, หน้า 19) 

แบลค (Blake) และคณะ กล่าวว่า วิธีจัดการกับความขัดแย้งของหัวหน้า หรือ
ผู้บริหารท าได้ 5 วิธี คือ 

(1) การเอาชนะ (competition) เป็นพฤติกรรมของผู้บริหารที่แสดงออก 
เมื่อเกิดสถานการณ์ความขัดแย้งที่เน้นการเอาใจตัวเอง มุ่งชัยชนะของตนเองเป็นประการส าคัญ 
โดยไม่ค านึงถึงประโยชน์หรือความสูญเสียของผู้อื่น พฤติกรรมที่แสดงออกมุ่งที่จะเอาชนะ 

(2) การร่วมมือ (collaboration) เป็นพฤติกรรมของผู้บริหารที่แสดงออก 
เมื่อเกิดสถานการณ์ความขัดแย้ง เป็นการมุ่งที่จะเอาชนะและในขณะเดียวกันก็ให้ความร่วมมือ
อย่างเต็มที่ในการแก้ปัญหาความขัดแย้ง เป็นพฤติกรรมของบุคคลที่มุ่งให้เกิดความพอใจแก่ตนเอง
และบุคคลอื่น พฤติกรรมลักษณะนี้เป็นความร่วมมือร่วมใจในการที่จะแก้ปัญหาที่มุ่งจะให้เกิดการชนะ
ทั้งสองฝ่าย เข้าท านองที่ว่าสองหัวดีกว่าหัวเดียว 

(3) การประนีประนอม (compromising) เป็นพฤติกรรมของผู้บริหารที่แสดงออก 
เมื่อเกิดสถานการณ์ความขัดแย้งเป็นจุดยืนระหว่างกลางของมิติการเอาใจผู้อ่ืน เป็นแบบการเจรจา
ต่อรองที่มุ่งให้ทั้งสองฝ่ายมีความพอใจบ้าง เป็นลักษณะหากจ าได้บ้างก็ค วรจะยอมเสียบ้าง 
หรือมาลักษณะที่มาพบกันครึ่งทาง 

(4) การหลีกเลี่ยง (avoiding) เป็นพฤติกรรมของผู้บริหารที่แสดงออก เมื่อเกิด
สถานการณ์ความขัดแย้ง เป็นการไม่สู้ปัญหาและไม่ร่วมมือในการแก้ปัญหา ไม่สนใจความต้องการ
ของตนเอง และความต้องการของผู้อื่น แสดงอาการหลีกเลี่ยงปัญหาเฉื่อยชาและไม่สนใจความขัดแย้ง
ที่เกิดขึ้น พยายามท าตัวอยู่เหนือความขัดแย้งโดยเชื่อว่าความขัดแย้งจะลดลงเมื่อเวลาผ่านไป 

(5) การยอมให้ (accommodation) เป็นพฤติกรรมของผู้บริหารที่แสดงออก 
เมื่อเกิดสถานการณ์ความขัดแย้งเป็นพฤติกรรมที่เน้นการเอาใจผู้อ่ืนเป็นผู้เลียสละปล่อยให้ผู้ อ่ืน
ด าเนินการไปตามที่ชอบ แม้ว่าเราไม่เห็นด้วยก็ตาม พฤติกรรมของการยกให้คล้ายกับสุภาษิตที่ว่า 
เอาไมตรีชนะศัตรู หรือแพ้เป็นพระชนะเป็นมาร 

5) สาเหตุของความขัดแย้ง 
สมภพ วรรณแมน ได้กล่าวว่า ความขัดแย้งเป็นสิ่งที่พบได้ทั่วไป เมื่อเกิดความขัดแย้ง  

ย่อมเป็นหน้าที่ของผู้บริหารที่จะต้องก าจัดกันความขัดแย้ง เมื่อเกิดความขัดแย้งก็มักเกิดการไม่ลงรอยกัน 
แย่งชิงอ านาจเพ่ือผลประโยชน์ที่ตนเองจะได้รับ การที่ผู้บริหารจะได้ทราบ เอกขัย กี่สุขพันธ์ ได้กล่าวว่า 
สาเหตุของความขัดแย้ง ย่อมช่วยให้เข้าใจปัญหาได้ชัดเจน และสามารถที่จะเลือกใช้วิธีการบริหาร
ความขัดแย้งเกิดไว้ 5 ประการ ดังนี้ 

(1) ผลประโยชน์มักเป็นสาเหตุของความขัดแย้งระหว่างบุคคล หรือกลุ่มบุคคล
ก็ตาม ทั้งนี้เพราะคนมีแนวโน้มที่จะท าผลประโยชน์ต่อตนเองอยู่แล้ว ผลประโยชน์ที่ว่านี้ไม่เฉพาะ
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ทรัพย์สิน เงินทองเท่านั้น แต่ยังหมายถึงต าแหน่งหน้าที่การงาน โอกาสก้าวหน้า และความสะดวกสบาย
ต่างๆ ในการปฏิบัติงานด้วย 

(2) บทบาทไม่ขัดเจน หมายถึง การปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
ซึ่งบางครั้ง ผู้ปฏิบัติงานไม่แน่ใจว่าเขามีหน้าที่ต้องท าอะไรบ้าง หัวหน้า  หรือผู้บริหารคาดหวังว่า
เขาจะต้องปฏิบัติ อย่างไรบ้าง ความรับผิดชอบของเขามีมากน้อยเพียงใด เขาควรรายงานความก้าวหน้า
ในการท างานกับใคร เหล่านี้อาจเป็นสาเหตุให้เกิดความขัดแย้งได้ 

(3) เป้าหมายการท างาน เป้าหมายในการท างานขององค์การกับเป้าหมาย
การท างานของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลอาจมีความแตกต่างกัน บางครั้งมีผู้ปฏิบัติ งานอาจไม่เห็นด้วย
หรือไม่ยอมรับในเป้าหมายการท างานที่องค์การก าหนดขึ้น 

(4) อ านาจในที่นี้ หมายถึง อ านาจตามต าแหน่ง (authority) และอ านาจบารมี 
(power) ในภาพความเป็นจริงแล้วบุคคลที่มีต าแหน่งหน้าที่ระดับเดียวกัน แม้จะมีอ านาจหน้าที่
เท่ากันแต่อาจมีอ านาจบารมีไม่เท่ากันอ านาจที่แตกต่างกัน เช่นนี้อาจท าให้ได้รับผลประโยชน์
ที่แตกต่างกันด้วยจนเป็นสาเหตุให้เกิดความขัดแย้งได้เช่นกัน 

(5) การเปลี่ยนแปลง การต่อต้านการเปลี่ยนแปลง (resistance to changed) 
เป็นธรรมชาติอย่างหนึ่งของมนุษย์ เพราะความไม่แน่ใจว่าสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปนั้นจะดีขึ้นกว่าเดิม
หรือไม่ การเปลี่ยนแปลงต่างๆ ไม่ควรจะเป็นความเปลี่ยนความคาดหวังของผู้ปฏิบัติการเปลี่ยน
ต าแหน่งการเปลี่ยนวิธีปฏิบัติงาน หรือการเปลี่ยนเป้าหมายของการท างาน เหล่านี้ล้วนเป็นความขัดแย้ง
ทั้งสิ้น 

โธมัส (Thomas) ได้กล่าวถึงสาเหตุของความขัดแย้งมาจากข้อมูลต่างๆ และ
พฤติกรรมส่วนบุคคลรวมทั้งความแตกต่างในค่านิยมความเชื่อเป้าหมาย หลักในการด าเนินชีวิ ต 
ความรับผิดชอบ วิธีการท างานภายใต้มาตรฐานที่แตกต่างกันรวมไปถึงเรื่องของอ านาจ และระบบงาน
ที่มีกฎหมาย และระเบียบเคร่งครัดจนไม่เอ้ืออ านวยต่อสัมพันธภาพส่วนบุคคล การขาดความสามัคคี 
ปรองดองและการแข่งขันช่วงขิงทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัด (สมภพ วรรณแมน, 2551, หน้า 21) 

อรุณ รักธรรม ได้กล่าวไว้ว่า ความขัดแย้งแบ่งออกเป็น 3 ประการ ซึ่งเหตุทั้ง 
3 ประการนี้ จะสนับสนุนแนวคิดที่ว่าที่ได้มีคนที่นั้นมีความแตกต่าง ที่นั่นย่อมมีความขัดแย้ง แนวคิด
ทั้ง 3 ประการมีดังนี้ 

(1) แนวความคิดทุกๆ คนมีแนวความคิดเป็นของตนเอง ซึ่งอาจได้รับจาก
การศึกษา และประสบการณ์ซึ่งมีลักษณะเป็นอุดมการณ์หรือแบบที่ได้รับการยอมรับความคิดเหล่านี้
เป็นสิ่งที่ปลูกฝังอยู่ในสมองของแต่ละคน แต่ละกลุ่ม และพร้อมที่จะพิสูจน์ว่า แนวความคิดของตน
ถูกต้อง ดังนั้นคนที่ต่างแนวคิดกัน จึงเกิดความขัดแย้งขึ้น 

(2) แนวทางปฏิบัติเนื่องจากการท างานเพ่ือให้ส าเร็จตามเป้าหมายทุกคน
ต้องแสวงหาหนทางปฏิบัติที่ตนคิดว่าเหมาะกับสถานภาพของตนทั้งในด้านค่านิยม และความพอใจ 
ความถนัด บุคลิกภาพ และสถานการณ์ที่เป็นเหตุให้เกิดความแตกต่างในแนวปฏิบัติมีความขัดแย้ง
เกิดข้ึนได ้

(3) ผลประโยชน์เป็นสิ่งที่ทุกคนต้องการหรือเป็นความพอใจของแต่ละคน 
มีความต้องการของมนุษย์โดยทั่วไป ได้แก่ ลาภ ยศ สรรเสริญ ความสุข ส าหรับผลประโยชน์
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ของข้าราชการนั้นหมายถึง อ านาจ รายได้ เกียรติยศ ชื่อเสียง ความสะดวกสบาย และความมั่นคง
ของตนเอง ผลประโยชน์เหล่านี้จะท าให้คนต่อสู้แย้งชิงกันเพ่ือสนองความต้องการให้แก่ตนเอง (สมภพ 
วรรณแมน, 2551, หน้า 21) 

สรุปได้ว่าสาเหตุของความขัดแย้งมีอยู่ด้วยกัน 3 ประการ คือ 1) บุคคลมีความคิด
ที่สวนทางกันหรือตรงข้ามกัน ความขัดแย้งจะเกิดขึ้น 2) บุคคลอาจมีเป้าหมายในการท างาน
อย่างเดียวกัน แต่แนวทางการปฏิบัติอาจไม่เหมือนกันเพราะแต่ละบุคคลย่อมหาวิธีที่ตนเอง และ 
3) บุคคลอยากได้ประโยชน์สิ่งที่ทุกคนปรารถนา พอใจอยากได้ ต้องการ เป็นสาเหตุที่ก่อให้เกิด
ความขัดแย้งในองค์การ เศรษฐกิจ และสังคม 

6) ผลดี ผลเสียของความขัดแย้ง 
(1) ผลดีของความขัดแย้ง ความขัดแย้งเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ แต่ก็ไม่ใช่สิ่งที่

ก่อให้เกิดผลร้ายเสมอไป คุณและโทษของความขัดแย้ง ขึ้นอยู่กับศิลปะของผู้บริหาร เพราะความขัดแย้ง 
สามารถก่อให้เกิดผลดีได้ถ้าทุกฝ่ายพยายามท าให้ความขัดแย้งอยู่ในระดับที่เหมาะสม ซึ่ง พรรณราย 
ทรัพย์ประภา ธงขัย สันติวงศ์ และเสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ์ ต่างได้กล่าวถึงความคิดของความขัดแย้งว่า 
เป็นตัวกระตุ้นให้คนแสวงหาวิธีข้อมูลใหม่ๆ กระตุ้นความตื่นตัวและความสนใจ หากเกิดความขัดแย้ง
กับกลุ่มอ่ืน ความขัดแย้งสามารถช่วยให้มีการเปิดเผย และการเผชิญหน้ าที่มีเหตุผล ความขัดแย้ง
สามารถขจัดข้อสงสัยที่เกิดจากความเข้าใจผิด ความขัดแย้งสามารถช่วยให้มีการพัฒนาคุณภาพ
การบริหารความขัดแย้งสามารถเพ่ิมหรือกระตุ้นแรงจูงใจให้บุคคลต่างๆ เข้ามาเกี่ยวข้องร่วมมือ
และแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้ ความขัดแย้งช่วยให้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารกันมากข้ึน ความขัดแย้ง
เชิงสร้างสรรค์ที่บริหารอย่างถูกต้องเหมาะสม ย่อมสร้างความเจริญก้าวหน้าให้องค์การได้ ความขัดแย้ง
ช่วยสร้างความสัมพันธ์ให้แน่นแฟ้น และความขัดแย้งช่วยสร้างผลผลิตของงานได้ (สมภพ วรรณแมน, 
2551, หน้า 22) 

(2) ผลเสียของความขัดแย้ง เมื่อความขัดแย้งเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ แม้จะมีทั้งคุณ 
และโทษ แต่ถ้าความขัดแย้งมีสูงหรือมากเกินไป ผลเสียย่อมเกิดขึ้นแน่นอนความขัดแย้งท าให้เกิด
ความไม่ไว้วางใจซึ่งกันและกัน เป็นเหตุให้เกิดความร่วมมือในท างานลดลงเมื่อบุคคลมีความขัดแย้งกัน 
รู้สึกว่าตนเป็นฝ่ายแพ้ จะรู้สึกไร้ค่า สูญเสียแรงจูงใจ ท าให้เกิดปัญหาทางด้านอารมณ์สูง ผลเสียของ
ความขัดแย้งก่อให้เกิดความสับสน กดดัน ก้าวร้าว การถูกบังคับจิตใจเกิดการขัดขวางปฏิเสธที่จะให้
ความร่วมมือในกิจกรรมของกลุ่มไม่พูดจากัน ขาดการร่วมมือและขาดความคิดริเริ่มการติดต่อสื่อสาร 
ถูกบิดเบือน ท าให้ขาดข้อมูลในการประนีประนอมเกิดความเครียดสุขภาพจิตเสีย ถ้ามีความขัดแย้ง 
รุนแรงท าให้เกิดความเสียหายต่อเกียรติยศ ซื่อเสียง บุคคลอาจไม่พอใจในการท างาน เกิดการเฉื่อยชา 
หรืออาจไม่ทนที่จะอยู่ในองค์การ ท าให้ประสิทธิภาพของการท างานลดลงเกิดความเสียหายแก่
องค์การได้ ซึ่ง จุฑามาศ รุจิรตานนท์ ได้กล่าวถึงผลเสียของความขัดแย้งว่าขาดการยอมรับซึ่งกันและกัน 
ไม่เคารพซึ่งกันและกัน ขาดความร่วมมือ ขาดความริเริ่ม การสื่อสารถูกบิดเบือนทั้งโดยตั้งใจ และไม่ตั้งใจ 
ก่อให้เกิดความเครียด ท าให้ประสิทธิภาพการท างานลดลง การท าลายความสมานฉันท์ เป็นอุปสรรค
ต่อกระบวนการตัดสินใจ ไม่ส่งเสริมให้เกิดความเปลี่ยนแปลง ท าให้บุคคลหรือองค์การ เกิดความเสียหาย 
ถ้าแก้ปัญหาไม่ดี จะน าไปสู่ความขัดแย้งอ่ืน ท าให้เกิดการ “เฉื่อยงาน” และท าให้สูญเสียก าลังคน 
(สมภพ วรรณแมน, 2551, หน้า 23) 
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จะเห็นได้ว่า ความขัดแย้งมีทั้งผลดีและผลเสียต่อการด าเนินงานขององค์การ ถ้าแต่ละคน
ได้ศึกษาเรื่องราวความขัดแย้ง โดยเฉพาะผู้บริหารได้ท าความเข้าใจเรื่องความขัดแย้ง โดยการศึกษา
หาสาเหตุที่แท้จริง และแนวทางแก้ไขให้รู้ และเข้าใจในธรรมซาติของความขัดแย้ง ปัญหาความขัดแย้ง 
วิธีนี้ต้องใช้เวลามาก แต่จะได้ผลคุ้มค่าและเป็นแบบที่นักบริหารยอมรับกันว่ามีประสิทธิผลมากกว่าวิธีอ่ืน 
หัวหน้างานที่ใช้วิธีนี้เป็นนักพัฒนาและนักบริหาร 

ความขัดแย้งเป็นปรากฏการณ์ธรรมดาของชีวิตที่มิอาจจะหลีกเลี่ยงได้ นอกจากนั้น
ความขัดแย้งอาจน าไปสู่ความรุนแรงได้หากปฏิบัติจัดการระงับหรือขจัดความขัดแย้งไม่ถูกต้อง  
(พระไพศาล วิสาโล, 2550, หน้า 30) เนื่องจากบุคคลมีความคิด ความต้องการ และเป้าหมายต่างกัน 
ซึ่งแม้กระทั่งในตัวคนยังมีความขัดแย้งภายในตนเองได้ ดังนั้นการท าความเข้าใจเกี่ยวกับความขัดแย้ง
ต่างๆ ที่เกิดข้ึน 

ความขัดแย้ง เป็นสิ่งที่ยากจะหลีกเลี่ยง ตราบใดที่มนุษย์ยังมีชีวิตรวมอยู่กับผู้อ่ืนในสังคม
และมนุษย์ย่อมมีแนวคิด และการจัดการมีความแตกต่างกันไป ถ้าจะให้แต่ละคนระบุความหมาย
หรือให้ค าจ ากัดความ หรือนิยามของค าว่า ความขัดแย้งแล้ว คงจะได้ค าจ ากัดความที่มีความหลากหลาย 
ค าจ ากัดความบางความหมายอาจผิดแผกแตกต่างไปจากค าจ ากัดความอื่นๆ บางความหมาย
อาจคล้ายคลึงบางความหมายอาจเหมือนกับค าจ ากัดความอื่นๆ ก็ได้ ทั้งนี้แล้ว แต่ว่าผู้ให้ค านิยาม
แต่ละคนจะมีความรู้ความเข้าใจได้รับประสบการณ์ หรือมีวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับความขัดแย้ง
อย่างไร มากน้อยแค่ไหน ซึ่งเป็นการเริ่มต้นของกระบวนการขัดแย้งในบรรดานักวิชาการที่สนใจ
และเกี่ยวข้องกับเรื่องความขัดแย้งโดยเฉพาะนักวิชาการทางด้านจิตวิทยา พฤติกรรมศาสตร์ องค์การ
และการจัดการเองก็เช่นกัน ต่างก็ให้ค านิยามที่มีส่วนที่ละม้ายคล้ายคลึงและผิดแผกแตกต่างกัน 
อย่างไรก็ตามในความแตกต่างเหล่านั้นจะมีบางส่วนที่เกี่ยวข้องหรือต่อเนื่องกันอยู่ โดยในทัศนะของ
นักวิชาการทางด้านสังคมศาสตร์ เห็นว่าความขัดแย้งนั้นเกิดจากการที่บุคคลต่างๆ มาติดต่อสัมพันธ์กัน 
โดยแต่ละคนจะมีทัศนคติ ค่านิยม ความเชื่อถือ ทักษะ และวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกัน สิ่งที่แตกต่าง
เหล่านี้เองท าให้ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลกลายเป็นสิ่งที่ไปด้วยกันไม่ได้ หรือขัดกันได้ (ชัยเสฏฐ์ 
พรหมศรี, 2550, หน้า 10) 

แนวคิดสมัยเดิม เป็นแนวคิดที่มีความเชื่อว่าความขัดแย้ง เป็นสิ่งไม่จ าเป็นและเป็นผลร้าย
ต่อองค์การ เป็นสิ่งที่ควรหลีกเลี่ยง เป็นสิ่งที่เกิดจากความผิดพลาดของการบริหารในการออกแบบ
องค์การ และการบริหารขององค์การ อีกทั้งยังเชื่อว่าความขัดแย้งจะท าลายความสามัคคีขององค์กร
และท าให้เกิด ผลเสียหายต่อการปฏิบัติงาน และยังเชื่อว่าภารกิจของผู้บริหาร คือ การขจัดความขัดแย้ง
การขัดขวางความขัดแย้งท าให้ผลการปฏิบัติงานดีขึ้น 

ส่วนแนวคิดสมัยปัจจุบัน แนวความคิดนี้เชื่อว่าความขัดแย้งเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ ยงไม่ได้ และ
เป็นสิ่งที่มีความจ าเป็นไม่ว่าองค์การจะถูกออกแบบหรือด าเนินการอย่างไร ความขัดแย้งที่มีมากเกินไป
จะเกิดผลร้ายต่อองค์การ ในขณะที่ความขัดแย้งบางอย่างอาจเป็นสิ่งที่มีประโยชน์ เพราะท าให้
องค์การด าเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ดั งนั้นจึงเป็นหน้าที่ของผู้บริหารที่จะบริหาร
ความขัดแย้งให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมและยุติความขัดแย้ง เมื่อผลการปฏิบัติงานที่ดีมีประสิทธิภาพ
ขององค์การไว้ 
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สิทธิพงศ์ สิทธิขจร (2535, หน้า 53) ได้แบ่งแนวคิดเกี่ยวกับความขัดแย้งของ Robbins 
เป็น 3 แนวความคิด คือ  

1) แนวความคิดแบบดั้งเดิม (traditional view) แนวคิดนี้ เป็นที่ยอมรับกัน
อย่างแพร่หลายในช่วงปี ค.ศ. 1930-1948 แนวคิดนี้มีความเห็นว่า ความขัดแย้งเป็นสิ่งที่เลวร้าย 
ท าลาย ขาดเหตุผล ใช้ความรุนแรง ไม่เป็นประโยชน์ต่อองค์การ จึงควรหลีกเลี่ยงหรือก าจัดให้หมดไป 
ความขัดแย้งเป็นเรื่องของความผิดพลาดของคนใดคนหนึ่ง ดังนั้นจึงต้องหาคนผิดให้ได้ความขัดแย้ง
เป็นเรื่องเสียหาย ดังนั้นจึงต้องช่วยกันปิดบัง สาเหตุของความขัดแย้งเป็นผลมาจากการสื่อสาร
ที่บกพร่อง ขาดความใจกว้าง ขาดความไว้เนื้อเชื่อใจ เป็นความผิดพลาดของผู้บริหาร ตามแนวคิดนี้ 
ความขัดแย้งทุกอย่างเป็นสิ่งที่เลวร้าย คนที่ก่อให้เกิดความขัดแย้ง จึงเป็นคนไม่ดี เป็นตัวแสบของ
องค์การ 

2) แนวพฤติกรรมศาสตร์ (behavioral view) แนวคิดนี้ เป็นที่ยอมรับกันอย่างแพร่หลาย
ในช่วงปี ค.ศ. 1949-1975 แนวคิดนี้ยอมรับว่าเป็นเรื่องธรรมชาติที่เกิดขึ้นในกลุ่มบุคคล และองค์การ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในองค์การที่มีความสลับซับซ้อน ความขัดแย้งเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ ความขัดแย้ง
ไม่จ าเป็นต้องเลวร้ายเสมอไป แต่อาจเป็นศักยภาพที่จะเป็นพลังทางบวก หรือพลังที่ส่งเสริม
การปฏิบัติงานกลุ่ม ดังนั้นเราจึงต้องยอมรับว่าในองค์การต้องมีความขัดแย้ง ไม่ สามารถก าจัด
ให้หมดไปได้ ผู้บริหารจึงควรคิดหาวิธีแก้ไขความขัดแย้ง แทนที่จะขจัดหรือปฏิบัติว่าไม่มีความขัดแย้ง 

3) แนวนักปฏิสัมพันธ์ (interactionist view) แนวคิดนี้ เป็นแนวคิดปัจจุบันที่มอง
ความขัดแย้งในแง่ดีและสร้างสรรค์คล้ายๆ กับแนวพฤติกรรมศาสตร์ ความขัดแย้งนอกจากจะเป็นพลัง
ทางบวกที่ส่งเสริมการท างานของกลุ่มแล้ว ความขัดแย้งบางอย่างจ าเป็นต้องมีเพ่ือช่วยให้กลุ่มท างาน
อย่างมีประสิทธิภาพ องค์การที่ปราศจากความขัดแย้งจะอยู่กับที่เฉื่อยชา ไม่มีการเปลี่ยนแปลง ดังนั้น
ความขัดแย้งจึงมีความจ าเป็น แต่ความขัดแย้งต้องอยู่ในระดับที่พอเหมาะไม่มากเกินไปหรือน้อย
เกินไป จึงจะช่วยให้คนมีความตื่นตัว กระตือรือร้น ประเมินตนเองและมีความคิดสร้างสรรค์ 

ชูชีพ พุทธประเสริฐ (2542, หน้า 36-37) ได้สรุปเกี่ยวกับแนวคิดของความขัดแย้งเป็น 
2 แนวคิด คือ 

1) แนวคิดเดิม เป็นแนวคิดเชิงมนุษยสัมพันธ์จะมองความขั ดแย้งในลักษณะ
ที่ไม่พึงประสงค์ในการอยู่ร่วมกัน คือ เห็นความขัดแย้งเป็นสิ่งไม่ดีควรขจัดให้หมดไปโดยเร็ว เป็นสิ่งที่
สามารถหลีกเลี่ยงได้ เป็นสิ่งที่เกิดจากความผิดพลาดหรือล้มเหลวในแง่ของการสื่อความหมาย
ขาดความเข้าใจ ความไม่เชื่อมั่นกัน การปกปิดกันระหว่างผู้เกี่ย วข้องและมองว่าสภาพแวดล้อม
เป็นตัวก าหนดพฤติกรรมของบุคคล 

2) แนวคิดแบบใหม่ มองความขัดแย้งในทางบวกและเป็นเรื่องของการท้าทาย 
ความสามารถของผู้บริหาร คือ มองว่าความขัดแย้งเป็นเรื่องดี ควรกระตุ้นให้เกิดขึ้นเพื่อให้เกิด
การแข่งขันอันจะน าไปสู่การพัฒนาองค์การให้มีประสิทธิภาพ ขณะเดียวกันก็ต้องมีการควบคุม
มิให้เกิดความเสียหายแก่องค์การ เห็นว่าความขัดแย้งเป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ไม่ว่าสังคมใด เป็นผลที่
เกิดจากการแข่งขันเพ่ือให้ได้รางวัล 

ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์ (2544, หน้า 161) ได้สรุปเกี่ยวกับแนวคิดของความขัดแย้งเป็น 
2 แนวคิด คือ 
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แนวคิดสมัยเดิม ซึ่งเห็นว่า ความขัดแย้งเป็นสิ่งไม่ดี ไม่ควรให้เกิดขึ้นต้องหาทางแก้ไขเสีย 
ถ้าหากเกิดข้ึนก็ต้องพยายามระงับหรือไกล่เกลี่ย 

แนวคิดสมัยใหม่ เห็นว่าความขัดแย้งเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ แต่ถ้ารู้จักวิธีบริหาร
หรือวิธีแก้ไขท่ีดีจะกลายเป็นการให้คุณประโยชน์อีกด้วย 

จากแนวคิดเกี่ยวกับความขัดแย้งของบุคคลดังกล่าว ผู้วิจัยสรุปได้ว่า ความขัดแย้ง
มีจุดเริ่มต้นทางเศรษฐกิจ และพอจะแบ่งได้เป็น 2 แนวคิด คือ 

แนวคิดดั้งเดิมซึ่งเห็นว่าความขัดแย้งเป็นเรื่องเลวร้ายควรขจัดให้หมดไปโดยเร็ว  
ส่วนอีกแนวคิดหนึ่ง คือ แนวคิดปัจจุบัน เห็นว่าความขัดแย้งเป็นเรื่องดี ควรกระตุ้นให้เกิดขึ้น
ในองค์การเพื่อการพัฒนา แต่ต้องมีการควบคุมไม่ให้ลุกลามจนเกิดความเสียหาย 

เนื่องจากความขัดแย้งเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นเฉพาะกับบุคคล ดังนั้น ความขัดแย้ง
จึงเกิดขึ้นได้ทุกเวลา และทุกสถานที่ที่บุคคล หรือกลุ่มบุคคลมีการติดต่อสัมพันธ์กันไม่ว่าจะเป็น
ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นระหว่างบุคคลในครอบครัว ความขัดแย้งระหว่างบุคคลที่ท างานรวมกันในองค์การ 
ความขัดแย้งระหว่างหน่วยงานต่างๆ ที่สังกัดอยู่ในองค์การเดียวกัน ความขัดแย้งระหว่างประเทศ
ที่เกิดขึ้นในหลายๆ ส่วนของโลก ความขัดแย้งเหล่านี้จะมีระดับและขอบเขต และผลกระทบ
ของความขัดแย้งแตกต่างกัน ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นภายในองค์การเป็นความขัดแย้งที่เกิดขึ้น
จากการที่บุคคลท างานในองค์การและการท างานร่วมกับผู้อ่ืน ซึ่งในเรื่องนี้ Louis Pondy ได้เสนอว่า 
ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นภายในองค์การนั้น มีขั้นตอนการเกิดความขัดแย้งได้ จะเห็นได้ว่าความขัดแย้ง
ที่เกิดขึ้นจะประกอบไปด้วยขั้นตอนต่างๆ 5 ระยะ ดังนี้ 

1) ความขัดแย้งที่ซ่อนเร้น (latent conflict) หรืออาจเรียกอีกอย่างหนึ่งได้ว่า 
อาการแอบแฝงของความขัดแย้ง ระยะนี้เป็นระยะที่มีความขัดแย้งซ่อนเร้นอยู่ภายใน มีเงื่อนไข
บางประการที่จะก่อให้เกิดความขัดแย้ง ฉะนั้นความขัดแย้งอาจเกิดขึ้นได้จากเงื่อนไขใดเงื่อนไขหนึ่ง 
โดยเงื่อนไขดังกล่าว บุคคล กลุ่ม และ/หรือองค์การ ไม่เคยได้คิดหรือยอมรับว่าเงื่อนไขนั้นๆ 
จะก่อให้เกิดความขัดแย้งที่จะตามมาภายหลัง ฉะนั้นในขั้นตอนนี้จึงอาจเรียกได้ว่า มีอาการแอบแฝง
ของความขัดแย้งอยู่ 

2) ความขัดแย้งที่รับรู้ได้ (perceived conflict) หรืออาจเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า 
ความขัดแย้งประเภทที่มองเห็นได้ในระยะที่สองนี้ เป็นขั้นการยอมรับรู้ของผู้ที่เกี่ยวข้องกับทุกฝ่าย
ว่ามีเงื่อนไขบางประการที่จะท าให้ความขัดแย้งเกิดขึ้นและยังรู้ด้วยอีกว่าเงื่อนไขต่างๆ ที่จะน าไปสู่
ความขัดแย้งนั้น คืออะไร และมีอะไรบ้าง 

3) ความขัดแย้งที่รู้สึกได้ (felt conflict) ในระยะที่ 3 นี้ ทุกฝ่ายมีความรู้สึกว่า
ความขัดแย้งได้เกิดขึ้นแล้ว กล่าวคือ ความตึงเครียดภายในได้เริ่มขึ้น อาจเป็นความตึงเครียดระหว่าง
บุคคลกับบุคคล บุคคลกับกลุ่ม บุคคลกับองค์การ ระหว่างกลุ่มหรือระหว่างกลุ่มกับองค์การ แต่ทว่า
ความขัดแย้งเหล่านั้นจะยังไม่เปิดเผยหรือปรากฏให้เห็นชัดเจน 

4) ความขัดแย้งอย่างเปิดเผย (manifest conflict) เป็นระยะที่ความขัดแย้งได้เกิดข้ึน
อย่างเปิดเผยปรากฏให้เห็นชัดเจนจากเงื่อนไขต่างๆ ที่จะน าไปสู่ความขัดแย้งโดยเงื่อนไขนั้นๆ จะเป็น
เงื่อนไขที่แต่ละบุคคล กลุ่ม และองค์การมิได้ตระหนักมาก่อนว่าจะน าไปสู่ความขัดแย้งได้ในภายหลัง 
ในระยะนี้ ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นจะได้รับการแก้ไขจากผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย 
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5) สภาวการณ์ภายหลังความขัดแย้ง (conflict aftermath) เป็นผลที่เกิดขึ้นภายหลัง
ด้วยวิธีการแก้ไขความขัดแย้งบางอย่างจะท าให้ความขัดแย้งหมดไปทุกฝ่าย จะพยายามหาหนทาง
ที่จะท าให้เงื่อนไขต่างๆ อันจะน าไปสู่ความขัดแย้งหมดไปด้วย ไม่ว่าเงื่ อนไขนั้นๆ จะเคยท าให้
ความขัดแย้งเกิดขึ้นหรือเป็นเงื่อนไขที่จะท าให้เกิดความขัดแย้งในรูปแบบอ่ืนๆ ปรากฏขึ้นใหม่
ได้อีกด้วย 

ผู้วิจัยสรุปได้ว่า การเกิดความขัดแย้งเกิดจากความขัดแย้งซ่อนเร้นอาจเกิดขึ้นได้จาก
เงื่อนไขใดเงื่อนไขหนึ่ง โดยเงื่อนไขดังกล่าว บุคคล กลุ่ม และหรือองค์การไม่เคยได้คิดหรือยอมรับว่า
เงื่อนไขนั้นๆ จะก่อให้เกิดความขัดแย้งที่จะตามมาภายหลังและบางครั้งก็รับรู้ได้ รู้สึกได้รวมถึง
ความขัดแย้งที่เปิดเผย 

2.2.3 ความหมายระดับความขัดแย้ง 
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน (ราชบัณฑิตยสถาน, 2556, หน้า 699) นิยามค าว่า 

ความขัดแย้ง ประกอบด้วยค าสองค า กล่าวคือ ขัด ซึ่งหมายถึง การไม่ท าตาม ฝ่าฝืน ขืนไว้ และแย้ง 
หมายถึง ไม่ตรงหรือลงรอยเดียวกัน ต้านไว้ ทานไว้ ฉะนั้น จึงสรุปได้ว่า ความขัดแย้ง นั้นหมายถึง  
การที่บุคคลทั้งสองฝ่ายไม่ลงรอยกันจึงพยายามที่จะต้านทานฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่ตนเองมีความคิด หรือ
การกระท าที่ไม่สอดคล้อง หรือไม่สมนัยกับบุคคลหรือกลุ่มบุคคลอ่ืนในครอบครัวหรือสังคม 

ปทุมรัตน์ ต่อวงศ์ (2549, หน้า 135) ได้สรุปแนวคิดของ Karl Marx นักทฤษฎีสังคมนิยม
มีความเห็นว่า สังคมนั้นประกอบไปด้วยสมดุลที่เคลื่อนที่ไปเรื่อยๆ ของพลังที่ต่อต้านกัน สิ่งเหล่านี้
จะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคม และเชื่อว่าความขัดแย้งนั้นมีสาเหตุเริ่มต้นมาจากภาวะ
ทางเศรษฐกิจ ซึ่งจะน าไปสู่ความขัดแย้งทางสังคม โดยที่บุคคลกลุ่มหนึ่งนั้นพยายามท าเพ่ือผลประโยชน์
ของตน หรือกลุ่มตนเอง โดยที่อีกกลุ่มหนึ่งเสียผลประโยชน์ ศักยภาพของความขัดแย้งจะแฝงเร้น
อยู่ในสังคมทีแ่ตกต่างกัน จุดส าคัญของแนวคิดนี้ คือ เศรษฐกิจ การต่อสู้กับธรรมชาติเพ่ือการด ารงชีวิต 
การแข่งขันในการแสวงหาทรัพยากรและอ านาจ การแสวงหาผลประโยชน์ และในเมื่อสังคม 
Dahrendorf, Ralph. (1968, p. 125) นักสังคมวิทยาชาวเยอรมันที่ปฏิเสธแนวคิดของ มาร์กช์ เรื่อง
ความขัดแย้งระหว่างชนชั้น Dahrendorf อธิบายคุณลักษณะ “ความขัดแย้ง” ว่ามีลักษณะสอดคล้องกับ
ทุกสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ดังนั้น ทุกสังคมจึงเกิดความขัดแย้งได้ตลอดเวลา ซึ่งเกิดจาก
ความไม่เท่าเทียมกันในเรื่องสิทธิอ านาจ ท าให้สังคมเกิดกลุ่มแบบไม่สมบูรณ์ขึ้น เพราะต่างฝ่ายต่างมี
ผลประโยชน์แอบแฝงอยู่เบื้องหลัง แต่ละฝ่ายจึงพยายามรักษาผลประโยชน์ของฝ่ายตนไว้ ท าให้ระดับ
ของความรุนแรงจะมากหรือน้อยนั้นขึ้นอยู่กับการจัดการและการประสานผลประโยชน์ของกลุ่ม
ที่ครอบง ากลุ่มอ่ืน ความขัดแย้งจึงสามารถควบคุมได้โดยการประนีประนอม และความขัดแย้ง
ที่เกิดขึ้นในสังคมเป็นผลมาจากความกดดันจากภายนอกโดยสังคมอ่ืนๆ ด้วย 

Moorhead & Griffin (2001, p. 213) ทฤษฎีนี้น ามาใช้อธิบายถึงความขัดแย้งในบทบาท
ของมนุษย์ในองค์การและใช้อธิบายถึงแบบแผนพฤติกรรมของบุคคลภายใต้ต าแหน่งใดต าแหน่งหนึ่ง 
ซึ่งมีอิทธิพลท าให้แสดงพฤติกรรมนั้นออกมาส่วนความขัดแย้งในบทบาท 

Leung K. & D. Tjosvold (1998, p. 44) เสนอว่า สิ่งส าคัญที่ท าให้การจัดการความขัดแย้ง
ไม่ได้ผล คือ การขาดแรงจูงใจที่ดี (motivation) ดังนั้น องค์การที่ต้องการให้การจัดการความขัดแย้ง
ได้ผลดีจึงควรมีการลงทุนเพื่อการฝึกฝนสร้างการเรียนรู้ให้บุคลากรมีสมรรถนะต่อการจัดการ
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ความขัดแย้งแบบร่วมมือ ตามทฤษฎีความขัดแย้งแบบร่วมมือ (cooperative conflict theory) 
อันจุดเน้นที่การมีเป้าหมายเดียวกันภายใต้มิตรภาพที่ดีต่อกันและกัน “we are in this together” 
and “we swim or sink together” หัวใจส าคัญ คือ แนวทางปฏิบัติถูกก าหนดมาจากการบูรณาการ
ความต้องการของทุกคนร่วมกันบนพื้นฐานของความจริงใจต่อกันเพ่ือมุ่งสู่การบรรลุเป้าหมายร่วมกัน 

Greenberg & Baron (1997, p. 380) ได้ให้ความหมายไว้ว่า กระบวนการที่เกิดขึ้น
เมื่อบุคคลหรือกลุ่มรับรู้ว่าบุคคลอ่ืนหรือกลุ่มอื่นได้ปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งจะส่งผลในทางลบ 
หรือสร้างความไม่เท่าเทียมกันให้เกิดข้ึนต่อความต้องการหรือผลประโยชน์ของตน 

ระดับของความขัดแย้งที่ Don Hellriegel & John W. Slocum Jr. & March & Simon 
มีความคล้ายคลึงกันมาก ซึ่งเราสามารถแบ่งความขัดแย้งนี้ได้เป็น 2 ระดับ คือ 

1) ระดับความขัดแย้งในระดับบุคคล แบ่งเป็น 
(1) ความขัดแย้งภายในตัวบุคคล (intrapersonal conflict) หมายถึง ความขัดแย้ง

ที่เกิดขึ้นภายในตัวของคนๆ หนึ่งไม่เกี่ยวข้องกับบุคคลอ่ืน หรือเรียกได้ว่า “ความขัดแย้งในตัวเอง” 
(2) ความขัดแย้งระหว่างบุคคล (interpersonal conflict) หมายถึง ความขัดแย้ง

ที่เกิดขึน้ระหว่างบุคคลมากกว่า 2 บุคคลขึ้นไป 
2) ระดับความขัดแย้งระหว่างองค์กร แบ่งเป็น 

(1) ความขัดแย้งภายในองค์กร (intra-organization conflict) หมายถึง ความขัดแย้ง
ที่ เกิดขึ้นมาโดยมีคู่กรณีขัดแย้งเป็นบุคคลหรือกลุ่มย่อยๆ ที่ มีอยู่ในกลุ่มหรือที่อยู่ในองค์การ
หรือกลุ่มต่างๆ  

(2) ความขัดแย้งระหว่างองค์กร (inter-organization conflict) หมายถึง ความขัดแย้ง
ทีเ่กิดข้ึนมาโดยที่คู่กรณีขัดแย้งเป็นองค์กรกับองค์กร หรือกลุ่มกับกลุ่ม 

ส่วนความหมายของความขัดแย้งในทัศนะพระพุทธศาสนา จากการศึกษาในพระไตรปิฎก 
อรรถกถา และคัมภีร์ต่างๆ ทางพระพุทธศาสนานั้นจะไม่พบค าในภาษาบาลีที่แปลว่า “ความขัดแย้ง” 
โดยตรงแต่จะมีค าอ่ืนในภาษาบาลีที่มีความหมายในลักษณะที่เป็นความขัดแย้งหรือบ่งบอกถึง
ความขัดแย้ง ซึ่งสามารถท่ีจะจัดกรอบเก่ียวกับประเด็นที่ว่าด้วยความหมายของความขัดแย้งในมิติของ
พระพุทธศาสนาได้ 2 ประเด็นหลักๆ กล่าวคือ ความขัดแย้งในแง่ของธรรมและในแง่ของวินัย ซึ่งได้แก่ 

1) ความหมายของความขัดแย้งในแง่ของธรรมความขัดแย้งในแง่ของธรรมนั้น ในที่นี้
จะเป็นความหมายในระดับโลกิยธรรมเท่านั้น ซึ่งหมายถึง การที่บุคคล หรือกลุ่มบุคคลมีความต้องการ 
ความเห็น การปฏิบัติ ค่านิยม และโครงสร้างที่มีความขัดกัน ไม่ลงรอยกัน หรือแตกต่างกันจนก่อให้เกิด
การบาดหมาง ทะเลาะ และวิวาทกัน ความหมายของความขัดแย้งในแง่ของธรรม มีหลายนัยด้วยกัน 
กล่าวคือ ความขัดแย้งในความหมายของ “ความบาดหมาง” ความบาดหมาง ในภาษาบาลีใช้ค าว่า 
“ภณฺฑน” ส าหรับกิริยาอาการเกี่ยวกับความบาดหมางนั้น มักเป็นอาการที่เกิดขึ้นภายในจิต
ของบุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็นปฐม หลังจากนั้นจึงส าแดงออกเป็นความขัดแย้งในลักษณะอ่ืนๆ ต่อไป 
ดังบาลีที่ใช้ค าว่า “วิรุทฺธจิตฺต คือ จิตกริ้วโกรธ” ซึ่งเป็นสภาพจิตที่ได้วิเคราะห์ หรือปรุงแต่งอารมณ์
ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในภายนอก และน าอารมณ์ที่ไม่ชอบ หรืออนิฏฐารมณ์นั้นไปปรุงแต่ง จนท าให้เกิด
อาการบาดหมาง อันเป็นอาการขัดแย้ง หรือแปลกแยกภายในตัวเอง ความขัดแย้งในความหมาย
ของ “การทะเลาะ” การทะเลาะ ในภาษาบาลีใช้ค าว่า “กลห” กิริยาอาการที่เกี่ยวกับการทะเลาะนั้น 
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ในหลายคัมภีร์พยายามที่จะนิยามว่า เป็นการทะเลาะกันทางกาย และวาจา ดังที่ปรากฏในคัมภีร์
อรรถกถาสารัตถทีปนีฎีกา และโยชนาว่า การทะเลาะทางกายบ้าง ทางวาจาบ้าง ชื่อว่า กลหะ เพื่อให้
เกิดความชัดเจนเกี่ยวกับการนิยามการทะเลาะนั้น พระฎีกาจารย์  จึงได้ขยายนัยเพ่ิมเติมว่า 
การทะเลาะที่บุคคลกระท าด้วยกาย ด้วยอ านาจแห่งการประมือกัน เป็นต้น ชื่อว่า กายกลหะ  
การทะเลาะที่บุคคลกระท าด้วยวาจา ด้วยอ านาจแห่งการพูดดูถูก หรือเหยียดหยามอวัยวะที่บกพร่อง 
เป็นต้น ชื่อว่า วาจากลหะ และถ้าหากกล่าวถึงพระภิกษุที่ต้องอาบัติเกี่ยวกับการทะเลาะกันนั้น 
มักมุ่งเน้นไปที่การล่วงละเมิดทางกาย และวาจาเช่นเดียวกัน ดังที่พระอรรถกถาจารย์ได้กล่าวว่า ที่ชื่อว่า 
กลหะ ได้แก่ ภิกษุผู้ต้องอาบัติ คือ การล่วงละเมิดทางกาย และวาจาการวิเคราะห์ตามนัยที่ปรากฏ
ในภาษาบาลี พบว่า การทะเลาะเป็นอาการที่คู่กรณีได้แสดงออกทางกาย เช่น การตบตี ชกต่อย หรือ
การท าร้ายร่างกายในลักษณะต่างๆ เป็นต้น และการแสดงออกทางวาจา เช่น ดูหมิ่นเหยียดหยาม
คู่กรณี หรือด่าคู่กรณี เป็นต้น 

ความขัดแย้งในความหมายของ “การแก่งแย่ง” การแก่งแย่ง ในภาษาบาลีใช้ค าว่า 
“วิคฺคห” พระอรรถกถาจารย์ได้ขยายนัยเพ่ิมเติมว่าการยึดถือเอาค าพูดที่ผิดตั้งแต่ต้นของกันและกัน 
ชื่อว่า วิคฺคหะ นอกจากนี้ พระฎีกาจารย์ ได้ให้ความหมายเพ่ิมเติมว่า การถือเอาแตกต่างกัน ชื่อว่า  
วิคฺคหะ การให้ความหมายของค าว่า “วิคฺคห” ในลักษณะนี้ ท าให้มองเห็นภาพของการแก่งแย่ง 
ได้อย่างชัดเจนว่า เกิดจากการที่คู่กรณีนั้นพยายามรักษาวัตถุประสงค์และความต้องการของตนเอง 
ด้วยการย้ าเตือน หรือตอกย้ าให้คู่กรณีได้เห็นถึงความผิดพลาดที่เกิดขึ้นตั้งแต่มีการทะเลาะกัน 
ข้อสังเกตที่น่าสนใจเกี่ยวกิริยาอาการอันเป็นที่มาของการแก่งแย่งกันนั้น  ก็คือ อาการที่คู่กรณี
ใช้ความพยายามเต็มที่ในการแย่งชิง หรือฉกชิงสิ่งใดสิ่งหนึ่งด้วยกาย วาจา และใจ ในขณะเดียวกัน
ก็พยายามรักษาจุดยืนของตัวเองโดยมิได้สนใจจุดยืนของคนอ่ืนๆ 

ความขัดแย้งในความหมายของ “การวิวาท” การวิวาท ในภาษาบาลีใช้ค าว่า 
“วิวาท” พระฎีกาจารย์ได้ให้ค านิยามค านี้ว่า “ค าพูดที่ก่อให้เกิดการขัดเคืองกัน ชื่อว่า วิวาท” 
อย่างไรก็ตาม การวิวาทนั้นถือว่าเป็นผลต่อเนื่องจากคู่กรณีพยายามที่จะยึดถือ และยึดมั่นในจุดยืน
ของตัวเอง หรือบนพ้ืนฐานของความชอบของตัวเองแล้วจึงพูด หรือน าเสนอวิธีการที่ ต่างกันออกไป 
เมื่อต่างฝ่ายต่างพยายามที่จะยืนยันในวิธีการของตัวเอง โดยการให้เหตุผลเพ่ือย้ าถึงจุดยืนของตัวเอง 
ดังที่พระอรรถกถาจารย์ กล่าวว่า เป็นการชี้ให้เห็นถึงความบกพร่อง หรือจุดด้อยของคนอ่ืนๆ โดยละเว้น
ส่วนที่ดี หรือจะกล่าวอีกนัยหนึ่ง ก็คือ การยกจุดด้อยของคนอ่ืนขึ้นมาตอกย้ า เพ่ือกลบเกลื่อนจุดเด่น
หรือจุดดีของคนอ่ืน การที่คู่กรณีแสดงออกในลักษณะนี้ การวิวาทกันจึงเกิดขึ้น 

จะเห็นได้ว่าที่มาของการวิวาทนั้น เป็นการก่อตัวขึ้นมาจากค าพูดของคู่กรณี  
แต่เป็นค าพูดที่เต็มไปด้วยการส่อเสียด เหน็บแนม และพยายามที่จะโจมตีการให้เหตุผล หรือการกระท า
ของคู่กรณีในทุกวิธีทาง เพ่ือให้เหตุผลหรือการกระท าของตัวเองโดดเด่นขึ้นมา การตอกย้ าในลักษณะ
ดังกล่าว จึงเป็นที่มาของการท าร้ายกัน อันเป็นการแสดงพฤติกรรมของความรุนแรง 

ความขัดแย้งในความหมายของ “การมุ่งร้ายกัน” การมุ่งร้ายกัน ในภาษาบาลี
ใช้ค าว่า “เมธคา” จากกรอบเบื้องต้นเกี่ยวกับความขัดแย้งในความหมายของ “การมุ่งร้าย” นั้น 
ได้สะท้อนให้เห็นถึงพฤติกรรมที่ส่อแสดงให้เห็นความรุนแรงที่ปรากฏที่ก่อตัวจากการวิวาทกัน
ของคู่กรณีในสถานการณ์ที่ทั้งคู่ไม่สามารถหาทางออกด้วยเหตุผล หรือการไกล่เกลี่ย หรือเกิดจาก
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การที่คู่กรณีเกิดอารมณ์ชั่ววูบ จึงตัดสินใจฆ่ากัน หรือท าร้ายกันด้วยวิธีการอย่างใดอย่างหนึ่งจนท าให้
คู่กรณีเสียชีวิตหรือได้รับบาดเจ็บอย่างรุนแรงความขัดแย้งในความหมายของ “การถกเถียงกัน” 
การถกเถียงกันในบริบทนี้ ในภาษาบาลีใช้ค าว่า “โวหาร” อย่างไรก็ตาม ค าว่า “โวหาร” มีหลายนัย
ด้วยกัน คือ “การเรียกชื่อการบัญญัติ ค าพูดและเจตนา” แต่ว่าในบริบทนี้ หมายถึง ค าพูด ดังที่
พระอรรถกถาจารย์ กล่าวว่า การพูด หรือไม่ปรามาสโดยประการนั้นๆ ชื่อว่า วจนโวหาร ซึ่งในประเด็นนี้ 
พระฎีกาจารย์ ได้ขยายนัยเพิ่มเติมว่า การพูด หรือกล่าวเนื้อหาตามความประสงค์ ชื่อว่า วจนโวหาร 

2) ความหมายของความขัดแย้งในแง่ของวินัยค าว่า “วินัย” ในบริบทนี้ หมายถึง 
ระเบียบ แบบแผน ข้อปฏิบัติหรือสิกขาบทที่พระพุทธเจ้าได้ทรงบัญญัติให้พระภิกษุและภิกษุณี
ใช้เป็นเครื่องมือในการประพฤติปฏิบัติ ซึ่งวัตถุประสงค์ประการหนึ่งที่พระพุทธเจ้าได้บัญญัติขึ้นมานั้น
ก็เพ่ือป้องกันความขัดแย้งไม่ให้เกิดขึ้นในหมู่สงฆ์ ระงับความขัดแย้งที่ก าลังเกิดขึ้น และได้เกิดขึ้นแล้ว
ในหมู่สงฆ์ด้วย อันจะท าให้เกิดความผาสุกแก่ตนเอง และสังคมโดยส่วนรวมค าว่า “ความขัดแย้งในแง่
ของวินัย” นั้น เรียกว่า “อธิกรณ์” เมื่อกล่าวโดยสารัตถะอธิกรณ์ หมายถึง ปัญหาข้อพิพาทและเรื่องที่
ต้องอภิปราย ซึ่งข้อพิพาทหรือปัญหานี้เป็นคดีของพระเท่านั้น ฉะนั้น เมื่อกล่าวถึงอธิกรณ์ในภาษา
พระวินัย จึงเป็นคดีหรือปัญหาข้อพิพาทที่เกิดขึ้นแก่พระสงฆ์เท่านั้น ความขัดแย้งที่ ว่าด้วยอธิกรณ์ 
หรือข้อพิพาท มี 4 ประการ คือ วิวาทาธิกรณ์ อนุวาทาธิกรณ์ อาปัตตาธิกรณ์ และกิจจาธิกรณ์ซึ่งเป็น
อธิกรณ์ในบริบทของความขัดแย้งนั้น 

“วิวาทาธิกรณ์” หมายความว่า ความบาดหมาง ความทะเลาะ ความแก่งแย่ง 
ความวิวาทความกล่าวต่างกัน ความกล่าวโดยประการอื่น การพูดเพื่อความกลั ดกลุ้มใจ การด่าทอ
ในเรื่องนั้น ในนี้เรียกว่า วิวาทาธิกรณ์ ซึ่งจะต้องเป็นการวิวาทในประเด็นดังต่อไปนี้ (ชัชวาล ทองดีเลิศ, 
2549, หน้า 56) 

(1) สิ่งนี้เป็นธรรม สิ่งนี้ไม่ใช่ธรรม 
(2) สิ่งนี้วินัย สิ่งนี้ไม่ใช่วินัย 
(3) นี้ตถาคตภาษิตได้ตรัสไว้ นี้ตถาคตภาษิตไม่ได้ตรัสไว้ 
(4) นี้จริยาวัตรที่ตถาคตได้ประพฤติมา นี้จริยาวัตรที่ตถาคตไม่ได้ประพฤติมา 
(5) นี้ตถาคตทรงบัญญัติไว้ นี้ตถาคตไม่ได้ทรงบัญญัติไว้ 
(6) นี้อาบัติ นี้อนาบัต ิ
(7) นี้อาบัติเบา นี้อาบัติหนัก 
(8) นี้อาบัติมีส่วนเหลือ นี้อาบัติไม่มีส่วนเหลือ 
(9) นี้อาบัติชั่วหยาบ นี้อาบัติไม่ชั่วหยาบ 
เมื่อเกิดอธิกรณ์ ทั้ง 4 อย่างใดอย่างหนึ่ง พระสงฆ์จะต้องแสวงหาทางออกร่วมกัน

ด้วยวิธีการต่างๆ ดังที่พระอรรคกถาจารย์ได้ย้ าว่า “กรรมอันพึงท าด้วยสมถะ (อันเป็นไปเพ่ือระงับ
อธิกรณ์) กรรมอันสมถะ (อันเป็นไปเพ่ือระงับอธิกรณ์) พึงกระท ายิ่ง” และค าว่า “สมถะ” ในค าว่า 
“กรรมอันพึงท าด้วยสมถะ” นั้น หมายความว่า เมื่อเกิดกรณีพิพาทในหมู่สงฆ์นั้น สงฆ์ต้องท าการ
ระงับข้อพิพาททั้ง 4 ประการนั้น ด้วยหลักอธิกรณสมถะ 7 ประการ ซึ่งประกอบไปด้วย สัมมุขวินัย 
สติวินัย อมูฬหวินัย ปฏิญญาตกรณะ เยภุยยสิกา ตัสสปาปิยสิกา และติณวัตถารกะ ค าว่า “อธิกรณ์ 
หรือข้อพิพาท” ในบริบทนี้ นอกจากจะเป็นความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในหมู่สงฆ์ด้วยกันเองแล้ว ก็อาจจะมี
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ภิกษุณี สามเณร สามเณรี อุบาสก และอุบาสิกาเป็นคู่กรณีด้วย ข้อพิพาทในลักษณะนี้ พระสงฆ์
พยายามหาทางระงับ หรือจัดการข้อพิพาทในกลุ่มของสงฆ์ แต่ในขณะเดียวกันก็อาจจะมีการสืบสวน 
และไต่ถามคู่กรณีเกี่ยวกับความเป็นไปของเหตุการณ์ท่ีก่อให้เกิดความขัดแย้ง 

ฉะนั้น เมื่อกล่าวถึงอธิกรณ์ หรือข้อพิพาท จึงหมายถึง ข้อพิพาท หรือเรื่องที่
เกิดขึ้นแล้วซึ่งสงฆ์ต้องด าเนินการตามพระวินัยเพ่ือความสงบระงับด้วยหลักการแห่งสมถะ (วิธีระงับ) 
ทั้ง 7 ประการ อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือกล่าวอีกนัยหนึ่ง  ก็คือ ข้อพิพาทที่เกี่ยวข้องกับมิจฉาวาจา
ซึ่งแสดงออกทางกาย วาจา และใจด้วยท่าทีของความบาดหมางกัน ทะเลาะกัน แก่งแย่งกันวิวาทกัน 
พูดจาต่างกัน และด่าท่อกันเกี่ยวกับสิ่งที่เป็นธรรม ไม่ใช่ธรรม และสิ่งที่เป็นวินัย และไม่ใช่วินัย เป็นต้น 
ซึ่งข้อพิพาทเหล่านั้น จ าเป็นที่จะต้องระงับด้วยหลักอธิกรณสมถะ 7 ประการ 

เมื่อกล่าวโดยรวมเกี่ยวกับความหมายของความขัดแย้งในทัศนะของพระพุทธศาสนานั้น 
พบว่า ความหมายของความขัดแย้งในพระพุทธศาสนานั้น มี 2 นัย กล่าวคือ เป็นความขัดแย้ง
ในแง่ของธรรม และความขัดแย้งในแง่ของวินัย ซึ่งความขัดแย้งดังกล่าวนั้นครอบคลุมทั้งความหมาย
ในเชิงโลกและเชิงธรรมที่เกี่ยวข้องกับบรรพชิต และคฤหัสถ์ สิ่งที่น่าสนใจ ก็คือ การนิยามความหมาย 
ความขัดแย้งในแง่ของธรรมมองความขัดแย้งในเชิงราบ ในขณะที่การนิยามความขัดแย้งในแง่ของวินัย
มองในเชิงดิ่งโดยมองจากฐานของวิวาทาธิกรณ์แล้วกระจายไปสู่ค าอื่นๆ เป็นการมองความขัดแย้ง
ทั้งชุด และมีการจัดกรอบ พร้อมทั้งนิยามเอาไว้อย่างชัดเจนว่า วิวาทกันในประเด็นใดบ้างจึงเรียกชื่อว่า 
“วิวาทาธิกรณ์” ส่วนการมองความขัดแย้งในมิติของธรรมนั้น เป็นการมองที่ค่อนข้างจะกว้างกว่าวินัย 
ซึ่งการคิด การพูด หรือการกระท าในแง่ของธรรมจะมีความหลากหลายมากกว่า 

ผู้วิจัยสรุปความหมายความขัดแย้งได้ว่า ความขัดแย้ง จึงได้แก่ สภาพการณ์ที่คนมีเป้าหมาย
หรือความต้องการที่ไปด้วยกันไม่ได้หรือขัดกัน (incompatibility) ซึ่งการบรรลุเป้าหมายหนึ่งจะท าให้
ไม่บรรลุอีกเป้าหมายหนึ่งในบางส่วนหรือทั้งหมด เป้าหมายที่ว่านี้อาจมีลักษณะเป็นคุณค่า (values) 
ที่คนรู้สึกว่าต้องการ เช่น ความเป็นธรรม หรือเป็นผลประโยชน์ (interests) ความขัดแย้งจึงเก่ียวข้อง
กับทัศนคติและพฤติกรรม (การกระท า) ของบุคคล ซึ่งความสัมพันธ์ระหว่างความขัดแย้ง (conflict) 
ทัศนคติ (attitude) และพฤติกรรม (behavior) 

2.2.4 ประเภทของความขัดแย้ง 
การจัดแบ่งประเภทของความขัดแย้งนั้น มีอยู่หลายประเภทตามเกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณา

ซึ่งได้มีนักการศึกษาหลายท่านได้จ าแนกประเภทของความขัดแย้งไว้ ดังต่อไปนี้  
อาภรณ์ ภู่วิทยพันธุ์ (2554, หน้า 199) ได้กล่าวถึง ประเภทความขัดแย้ง ไว้ว่าผู้คนแตกต่างกัน

ในการจัดการสถานการณ์ความขัดแย้ง สมาชิกก้าวร้าวมากก็จะก่อให้เกิดความขัดแย้งขนาดเล็ก  
ที่จะขยายน าเข้าสู่การขัดแย้งที่ส าคัญในขณะที่สมาชิกคนอ่ืนๆ อาจจะหลีกเลี่ยงความขัดแย้งโดยไม่ได้
มีส่วนร่วม เพ่ือให้ได้รับความเข้าใจอันดีของความขัดแย้งระหว่างบุคคลที่อยู่ภายในทีมงาน การประเมิน
ของรูปแบบของการจัดการความขัดแย้งต้องถูกตรวจสอบ นอกจากนี้รูปแบบการจัดการความขัดแย้ง
ที่มีการเปรียบเทียบกับสุนัขจิ้งจอก และจะปรากฏขึ้นเมื่อบุคคลมีความสนใจเป้าหมาย และความสัมพันธ์
ของทั้งสองเท่าๆ กัน 

พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส (นิธิบุณยากร) (2547, หน้า 175-178) กล่าวถึง ความขัดแย้งนั้น
สามารถแบ่งออกเป็น 2 นัย และ 2 ประเภท ดังนี้  
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1) ความขัดแย้งมีความหมาย 2 นัย ความขัดแย้งมีความหมาย 2 นัย คือ นัยลบ 
และนัยบวก  

(1) ความขัดแย้งในแง่บวก หมายถึง ความขัดแย้งที่ก่อให้เกิดการสร้างสรรค์ 
พัฒนา และก่อให้เกิดผลดีต่อตนเอง องค์กร และสังคมทั้งในแง่ของทัศนคติ และพฤติกรรมในบางคราว
เมื่อเกิดความขัดแย้งแล้วก็สามารถท่ีจะหาทางออกในเชิงสมานฉันท์  

(2) ความขัดแย้งในแง่ลบ หมายถึง ความขัดแย้งที่ก่อให้เกิดผลเสียและบรรยากาศ
ที่ไม่ดีต่อตนเอง องค์กรและสังคม อันเป็นการสะท้อนรูปลักษณ์ของความขัดแย้งออกมาในมิติ
ของความรุนแรง ไม่ว่าจะเป็นการด่ากัน การทะเลาะวิวาท ท าร้ายร่างกาย และท าสงครามประหัตประหาร
ซึ่งกันและกัน  

2) ความขัดแย้ง 2 ประเภท นอกจากนัย 2 อย่างแล้ว ความขัดแย้งยังอาจแบ่งออกเป็น 
2 ประเภท ได้แก่  

(1) ความขัดแย้งระหว่างบุคคลที่มีฐานะเท่าเทียมกัน (symmetric conflicts)  
(2) ความขัดแย้งระหว่างบุคคลที่มีฐานะไม่เท่าเทียมกัน (asymmetric conflicts)  

สุพานี สฤษฎ์วานิช (2552, หน้า 388-393) ได้แบ่งประเภทความขัดแย้งไว้ ดังนี้  
1) แบ่งตามผลที่มีต่อองค์การ แบ่งเป็น 

(1) เป็นรูปแบบความขัดแย้งที่เป็นประโยชน์กับองค์การ ท าให้องค์การรอบคอบ 
ไม่เฉื่อยชา มีความคิดเห็นใหม่  

(2) เป็นความขัดแย้งที่ท าให้องค์การเสียหาย ก่อให้เกิดผลลบต่อองค์การ ท าให้
เกิดการแตกแยก ท าลายความสามัคคี บรรยากาศในการท างานร่วมกัน  

2) แบ่งตามเป้าหมายของความขัดแย้ง  
(1) ความขัดแย้งในเรื่องงาน คือ ในการท างานมีวัตถุประสงค์ที่ต่างกัน หรือมี

ความคิดเห็นในเรื่องงานที่แตกต่างกัน หรือกรณีที่งานต้องขึ้นอยู่ต่อกัน ต้ องรอกัน จึงท าให้เกิด
ความขัดแย้ง 

(2) ความขัดแย้งในเรื่องความสัมพันธ์ คือ คนเราก็อาจมีความสัมพันธ์ที่ไม่ดี
ต่อกันได้ เนื่องมาจากสาเหตุหลายๆ อย่าง เช่น ความเข้าใจผิดกัน ท าให้มีทัศนคติและความสัมพันธ์
ที่ไม่ดีต่อกัน  

(3) ความขัดแย้งในเรื่องกระบวนการ คือ เป็นความขัดแย้งในเรื่องวิธีการท างาน 
หรือการกระท าท่ีแตกต่างกันแม้จะมีเป้าหมายอย่างเดียวกัน 

3) แบ่งตามประเด็นของความขัดแย้ง  
(1) goal conflict เป็นความขัดแย้งในเป้าหมายที่ต่างกัน เช่น เป้าหมาย

ของฝ่ายขายกับเป้าหมายของฝ่ายผลิตที่แตกต่างกัน  
(2) cognitive conflict เป็นความคิดเห็น หรือความเชื่อที่แตกต่างกัน เช่น 

ความคิดเห็นที่มีต่อพรรคการเมืองว่าพรรคใดดีกว่ากัน 
(3) affective conflict เป็นความรู้สึกอารมณ์ที่ต่างกัน ความชอบที่แตกต่างกัน 

เช่น บางคนอาจชอบอาหารอีสาน บางคนชอบอาหารฝรั่ง  
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(4) behavioral conflict เป็นพฤติกรรมหรือการกระท า การแสดงออก
ที่แตกต่างกัน เช่น การเลี้ยงลูกที่ต่างกันโดยพ่อแม่บางคนยึดหลักค าโบราณที่ว่า รักวัวให้ผูก รักลูกให้ตี 
แต่พ่อแม่บางครอบครัวใช้หลักการเลี้ยงลูกสมัยใหม่ คือ ไม่ตี แต่ให้ลูกมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น
ในการแสดงออก  

ชัยเสฏฐ์ พรหมศรี (2550, หน้า 10) เห็นว่า ความขัดแย้งและการแข่งขันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้น
ในชีวิตประจ าวันปกติของมนุษย์ ความขัดแย้งไม่ได้เป็นเรื่องที่ไม่ดีเสมอไป แต่อาจส่งผลดีต่อ
การท างาน ถ้าผู้บริหารสามารถจัดการความขัดแย้งได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น หากพิจารณาถึง
ปัญหาความขัดแย้งในเชิงหน่วยงานหรือองค์กรแล้ว ประเภทของความขัดแย้งจึงถูกแบ่งออกเป็น 
2 ประเภท คือ  

1) ความขัดแย้งที่สร้างสรรค์ (functional conflict) หมายถึง การเผชิญหน้า
ระหว่างกลุ่มหรือสมาชิกในองค์กร เพื่อสร้างประโยชน์หรือผลในเชิงบวกให้แก่บุคลากร กลุ่ม
และองค์กร ความขัดแย้งประเภทนี้  เปิดโอกาสให้บุคลากรในองค์กรได้ระบุถึงปัญหาและโอกาส
ที่ถูกมองข้ามซึ่งท าให้เกิดความคิดสร้างสรรค์และการคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ ขึ้นในองค์กร  

2) ความขัดแย้งที่ไม่สร้างสรรค์ (dysfunctional conflict) หมายถึง การเผชิญหน้า
ระหว่างกลุ่มหรือสมาชิกในองค์กรเพื่อสร้างผลเสีย หรือผลกระทบในเชิงลบให้แก่บุคลากร กลุ่ม
และองค์กร ความขัดแย้งประเภทนี้มักเกิดขึ้นเมื่อบุคคลหรือกลุ่มในองค์กรไม่สามารถท างานร่วมกันได้ 
เนื่องจากความเกลียดชังหรือเป็นปกปักษ์ต่อกัน หรือมีความเห็นไม่สอดคล้องกัน ความขัดแย้งแบบนี้
ท าให้ระดับความพึงพอใจในการท างานของพนักงานลดลง อาจมีการขาดงาน และน าไปสู่การลาออก
จากงาน ท าให้ผลผลิตในการท างานลดน้อยลง ซึ่งเป็นอันตรายต่อการบรรลุเป้าหมายขององค์ก ร
เป็นอย่างมาก ดังนั้น ผู้บริหารจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องหาทางขจัดความขัดแย้งประเภทนี้ให้หมดไป
จากองค์กร 

วรนารถ แสงมณี (2544, หน้า 2-3) ได้แบ่งประเภทความขัดแย้งตามที่มาได้ 3 ประเภท คือ 
1) ความขัดแย้งในบทบาทของบุคคล เป็นรูปแบบของพฤติกรรมที่บุคคล

มีการแสดงออกมาเมื่อเกิดความไม่พอใจและต้องการขัดขืนที่จะกระท าบางสิ่งบางอย่างแม้ว่าบทบาท
ของงานที่เป็นอยู่ภายในองค์การ อาจกดดันให้เขาต้องยอมรับที่จะมีพฤติกรรมเช่นนั้น แต่เมื่อใดที่เกิด
ความรู้สึกต่อต้านไม่ยอมรับก็จะเกิดความขัดแย้งของบทบาทที่ตามมา เช่น  การปฏิเสธที่จะเชื่อฟัง
หรือปฏิบัติตามค าสั่งจากผู้บังคับบัญชา เป็นต้น 

2) ความขัดแย้งระหว่างบุคคล มักมีสาเหตุมาจากความแตกต่างของบุคลิกภาพ 
ตัวอย่างสมาชิกองค์การบางคนที่มีบุคลิกภาพเป็นคนก้าวร้าวโผงผางเสียงดัง ก็อาจมีโอกาสเกิด
ความขัดแย้งมากกว่าบุคคลอื่นหรือบุคคลบางคนที่มีทัศนคติในแง่ลบบ่อยครั้งและท าให้มีผลต่อ
การแปลความหมายในพฤติกรรมของเพ่ือนร่วมงานภายในองค์การเดียวกัน ก็อาจท าให้มีผลกระทบ
กระทั่งกับสมาชิกคนอ่ืนได้ง่าย 

3) ความขัดแย้งระหว่างกลุ่มที่เห็นได้ชัดเจนก็คือความขัดแย้งระหว่างสายงาน
ปฏิบัติการ และสายงานที่ปรึกษา หรือระหว่างแผนกต่างๆ ที่มีการเกี่ยวข้องของงานระหว่างกัน 
ดังเช่น แผนกการผลิต แผนกการตลาด และแผนกวิจัย เป็นต้น 
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บุญมั่น ธนาศุภวัฒน์ (2537, หน้า 182) ได้แบ่งประเภทความขัดแย้งโดยค านึงถึงผลงานไว้ 
2 ประเภท คือ 

1) ความขัดแย้งในทางสร้างสรรค์ หมายถึง ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นแล้วท าให้องค์การ
เจริญหรือพัฒนาได้ ซึ่งกล่าวได้ว่า องค์การได้รับประโยชน์จากความขัดแย้งนั่นเอง 

2) ความขัดแย้งในทางเสื่อม หมายถึง ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นแล้วท าให้กิจกรรม
ขององค์การไม่เจริญ ท าให้องค์การเสื่อมสลายหรือต้องล้มเลิกไปเลย 

จากความคิดเห็นดังกล่าว ผู้วิจัยสรุปได้ว่า ความขัดแย้งไว้แตกต่างกันไปทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเกณฑ์
ที่ใช้ในการพิจารณา 

Steer, R. M. (1984, pp. 107–123) ได้แบ่งความขัดแย้งได้เป็น 4 ประเภท คือ 
1) ความขัดแย้งในเรื่องเป้าหมาย (goal conflict) เกิดขึ้นเมื่อบุคคลหรือกลุ่มบุคคล

ไม่พอใจในผลงานของบุคคลอื่น 
2) ความขัดแย้งในเรื่องแนวคิด (cognitive conflict) เกิดขึ้นเมื่อบุคคลหรือกลุ่มบุคคล

มีแนวความคิด หรือความคิดเห็นแตกต่างจากบุคคลอื่น 
3) ความขัดแย้งในเรื่องความรู้สึก (affective conflict) เกิดขึ้นเมื่อบุคคลหรือกลุ่มบุคคล

มีความรู้สึกหรืออารมณ์แตกต่างจากบุคคลอ่ืน 
4) ความขดัแย้งในเรื่องพฤติกรรม (behavior conflict) เกิดขึ้นเมื่อบุคคลหรือกลุ่มบุคคล 

แสดงพฤติกรรมที่ไม่เป็นที่ยอมรับของบุคคลอ่ืน  
หรืออาจจ าแนก เป็น 2 ประเภท คือ 

(1) ความขัดแย้งในด้านเนื้อหา (substantive conflict) เป็นความขัดแย้งที่เกิดขึ้น
จากความคิดเห็นที่ไม่ตรงกันในด้านเป้าประสงค์และวิธีการในการท างาน 

(2) ความขัดแย้งในด้านอารมณ์ (emotional conflict) เป็นความขัดแย้งที่เกิดขึ้น
จากความรู้สึก โกรธ ไม่ไว้วางใจ ไม่ชอบ กลัว ฯลฯ ที่เกิดข้ึนระหว่างบุคคลหรือระหว่างกลุ่ม 

สุนันทา เลาหนันท์ (2546, หน้า 61) ได้จ าแนกประเภทโดยพิจารณาถึงที่มาของความขัดแย้ง
ว่าสามารถแบ่งเป็น 5 ประเภท คือ 

1) ความขัดแย้งภายในบุคคล ลักษณะนี้เกิดขึ้นเมื่อบุคคลมีความไม่แน่ใจเกี่ยวกับว่า
เขาถูกคาดหวังให้ปฏิบัติงานอะไรหรืออาจเกิดจากการที่บุคคลมีความรู้สึกว่า ความเชื่อของเขา
ไม่สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่เขาเป็นสมาชิกอยู่ เป็นต้น 

2) ความขัดแย้งระหว่างบุคคล ลักษณะนี้มักจะมีสาเหตุมาจากความแตกต่างระหว่าง 
บุคลิกภาพ และอาจเกิดจากความกดดันที่เกี่ยวพันกับบทบาทของทั้งสองฝ่าย 

3) ความขัดแย้งระหว่างบุคคลและกลุ่ม ลักษณะนี้จะเกี่ยวพันกับปทัสถาน
ที่กลุ่มก าหนด เพ่ือปฏิบัติงานของกลุ่ม 

4) ความขัดแย้งระหว่างกลุ่มภายในองค์การเดียวกัน ลักษณะนี้จะเป็นความขัดแย้ง 
ระหว่างล าดับขั้น สายการบังคับบัญชาระหว่างสมาชิกระดับต่างๆ ความขัดแย้งทางด้านหน้าที่
ระหว่างฝ่ายปฏิบัติการและฝ่ายให้ค าปรึกษา และความขัดแย้งระหว่างกลุ่มที่เป็นทางการและกลุ่มที่
ไม่เปน็ทางการ 
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5) ความขัดแย้งระหว่างองค์การ ลักษณะนี้เป็นรูปแบบที่มีการแข่งขันในทางด้าน
การผลิตและการบริหารซึ่งจะน าไปสู่การพัฒนาสินค้าชนิดใหม่ที่มีคุณภาพ ราคาถูก และบริการเยี่ยม 

ชูชีพ พุทธประเสริฐ (2542, หน้า 36-37) ได้แบ่งประเภทของความขัดแย้งในเชิงการบริหาร
องค์การได้ 3 ประเภท คือ 

1) ความขัดแย้งทางความคิด (conflict of ideas) โดยทั่วไปมักมีสาเหตุมาจาก
สิ่งต่อไปนี้ 

(1) ทัศนคติ ค่านิยม และความเชื่อท่ีแตกต่างกัน จึงท าให้เกิดความคิดไม่ตรงกัน 
(2) ความรู้ความสามารถที่แตกต่างกัน จึงท าให้เกิดความคิดความอ่านแตกต่างกัน 
(3) ประสบการณ์ที่แตกต่างกัน จึงท าให้มองปัญหาไม่เหมือนกัน 

2) ความคาดหมายในบทบาทจากเจ้าหน้าที่หลายฝ่ายที่แตกต่างกัน 
3) ความขัดแย้งกันในด้านผลประโยชน์ (conflict of interest) ซึ่งมักจะมีสาเหตุ

มาจากเรื่องต่อไปนี้ 
(1) ความต้องการที่แตกต่างกัน เช่น สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการ

ของหน่วยงานหนึ่ ง  ส่ วนใหญ่ต้องการน า เงินปันผลสหกรณ์ฯ  มาแบ่ ง ในบรรดาสมาชิก
แต่กรรมการบริหารสหกรณ์ฯ ต้องน าไปซื้อรถเก๋งให้ผู้บังคับบัญชาเพื่อตนเองจะได้รับประโยชน์
ตอบแทนจากผู้บังคับบัญชาในรูปของความเจริญก้าวหน้าในราชการ เป็นต้น 

(2) ความจ ากัดของทรัพยากรบางอย่างที่จะตอบสนองความต้องการ เช่น 
ในหน่วยงานหนึ่งมีโควตาส าหรับเลื่อนเงินเดือนสองขั้น 10 คน แต่คนที่อยากได้สองขั้นมี 15 คน 
เป็นต้น คนที่ไม่ได้ก็ผิดหวังและอาจท าให้เกิดความขัดแย้งได้ การแข่งขันชิงดีชิงเด่นกัน ถ้าเป็นไป
ในทางที่ไม่ชอบไม่ควรอาจเกิดปัญหา ความขัดแย้งได้ เช่น การแข่งขันกันว่าผู้ใต้บังคับบัญชาของใคร
จะได้เลื่อนเงินเดือนสองขั้นมากกว่ากัน โดยไม่ค านึงว่าจะได้มาโดยวิธีใด เป็นต้น 

(3) ความขัดแย้งอันเกิดจากบุคลิกภาพขัดกัน (conflict of personality) 
ความขัดแย้ง ประเภทนี้บางทีเรียกว่า “ศรศิลป์ไม่กินกัน” คนบางคนพบกันครั้งแรกก็ถูกโฉลกกัน 
พูดคุยกัน สนิทสนมรวดเร็วเหมือนกับว่ารู้จักกันมาหลายปี แต่บางคนตรงข้ามพอเห็นหน้าท่าทาง
ก็ไม่ชอบกันทันทีทั้งๆ ที่ไม่เคยรู้จักกันมาก่อน ทั้งนี้เนื่องจากบุคลิกภาพขัดกันนั่นเอง 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (2548, หน้า 283) ได้จัดแบ่งความขัดแย้ง โดยพิจารณา
ตามสภาพหรือสภาวะปัญญาหรืออารมณ์ออกเป็น 2 ประเภท คือ 

1) ความขัดแย้งในเนื้อหาสาระ (substantive issues) เกี่ยวกับการตกลงกันไม่ได้
ในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวกับนโยบาย การปฏิบัติแข่งขันกันในด้านทรัพยากรชนิดเดียวกัน มีแนวคิด
แตกต่างกัน เกี่ยวกับกฎเกณฑ์ กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ และบทบาทที่สัมพันธ์กัน เป็นต้น 

2) ความขัดแย้งทางอารมณ์ (emotional issues) เกี่ยวกับความรู้สึกที่ไม่ดีต่อกัน
ระหว่างคู่แข่งขัน ซึ่งแสดงออกมาในรูปของความโกรธเคือง ไม่ไว้วางใจกัน ด่าทอกัน เกรงกลัว
และปฏิเสธกันและกัน เป็นต้น 

March, J.G & Herbert A. Simon (1998, p. 20) ได้เสนอแนวความคิดของความขัดแย้ง
ออกเป็น 3 ประเภท คือ  
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1) ความขัดแย้งต่อตนเอง ความขัดแย้งต่อตนเอง ( individual conflict) เป็นความ
ขัดแย้งภายในใจของตัวบุคคล ( internal conflict) ซึ่งหมายถึง การที่บุคคลมีปัญหาเกี่ยวกับ
การตัดสินใจเพ่ือก าหนดทางเลือกใดๆ เกี่ยวกับการปฏิบัติภาระหน้าที่ของตน แบ่งออกได้ 3 ลักษณะ 
คือ (1) ความขัดแย้งที่เกิดจากความต้องการเท่าเทียมกัน (approach - approach conflict) 
(2) ความขัดแย้งที่เกิดจากความไม่ต้องการทั้งสองอย่าง (avoidance - avoidance conflict) 
(3) ความขัดแย้งที่เกิดจากความจ าใจ (approach - avoidance conflict)  

2) ความขัดแย้งในองค์การ (organizational conflict) ความขัดแย้งในองค์การ
เป็นความขัดแย้งระหว่างบุคคลในองค์การเดียวกัน หรือความขัดแย้งที่ เกิดขึ้นในหน่วยงานต่างๆ 
อาจเป็นความขัดแย้งที่เกิดขึ้นระหว่างบุคคลต่อบุคคล หรือระหว่างกลุ่มต่อกลุ่ม ความขัดแย้งดังกล่าว 
เช่น ความขัดแย้งระหว่างบุคคล ความขัดแย้งระหว่างกลุ่ม เป็นต้น  

3) ความขัดแย้งระหว่างองค์การ ( inter – organizational conflict) หมายถึง 
การไม่ลงรอยกันระหว่างหน่วยงานหนึ่งกับอีกหน่วยงานหนึ่ง เช่น ความขัดแย้งระหว่างฝ่ายผลิตกับ
ฝ่ายขาย (เรื่องคุณภาพของสินค้า) ความเห็นที่แตกต่างกันในการปกครองระหว่างกลุ่มผู้บริหาร
โรงเรียนกับคณะกรรมการแนะแนว เป็นต้น ความขัดแย้งประเภทนี้มักจะสร้างพลังต่อรองระหว่าง
กลุ่มอิทธิพลของกลุ่มใดมีมากกว่าก็ได้รับชัยชนะ ท าให้เกิดภาวะการแพ้-ชนะ ขึ้น ซึ่งอาจสร้าง
บรรยากาศที่เสียหายได้ 

ฐานะในที่นี้ประกอบด้วยการมีคุณลักษณะที่คล้ายคลึงและมีทรัพยากรเท่าๆ กัน ตลอดจน
ความมีการศึกษาระดับความเป็นอิสระส่วนตนและอ่ืนๆ การวัดฐานะในที่นี้จึงเป็นการวัดโดยรวม
หลายมิติ ไม่ใช่ในแต่ละมิติ และทรัพยากรที่ว่าจะเป็นตัวก าหนดความขัดแย้งว่าจะมีผลสืบเนื่อง
และผลลัพธ์ออกมาเช่นไรแต่ละประเทศที่มีความแตกต่างกัน ท าให้ความเข้าใจย่อมแตกต่างกัน และ
ถ้ายึดติดในความเชื่อแต่ของตนเองก็ย่อมท าให้เกิดความขัดแย้งได้ง่าย 

2.2.5 ขั้นตอนของความขัดแย้ง 
สุเทพ สุนทรเภสัช (2540, หน้า 127-128) ได้สรุปทัศนะของ Jonathan Turner เกี่ยวกับ

ขั้นตอนของความขัดแย้งไว้ ดังต่อไปนี้ 
1) ระบบสังคมประกอบขึ้นด้วยความต้องการพ่ึงพาอาศัยซึ่งกันและกันจ านวนหนึ่ง 
2) มีการกระจายทรัพยากรที่มีอย่างจ ากัด 
3) คนหรือกลุ่มคนที่ไม่ได้รับส่วนแบ่งทรัพยากรอย่างเหมาะสม เริ่มตั้งข้อสงสัยต่อ

ความถูกต้องของระบบ 
4) คนที่ถูกเอารัดเอาเปรียบในสิทธิผลประโยชน์เริ่มตระหนักว่าจะต้องมีการสร้าง

ระบบการแบ่งสรรทรัพยากร หรือผลประโยชน์ของพวกเขา 
5) คนที่ถูกเอารัดเอาเปรียบในสิทธิประโยชน์ จะถูกกระตุ้นทางด้านความรู้สึกและ

อารมณ ์
6) มีการระเบิดความอัดอ้ันตันใจออกมา และเกิดความรุ่นวายไม่เป็นระเบียบ 
7) คนที่เกี่ยวข้องอยู่ในความขัดแย้ง จะมีความตึงเครียด และมีอารมณ์ความรู้สึก

ในการมีส่วนร่วมอยู่ด้วย 
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8) จะมีความพยายามเพ่ิมขึ้นในการที่จะจัดระเบียบเกี่ยวกับกลุ่มที่ถูกลิดรอนสิทธิ
ประโยชน์ที่เกี่ยวข้องอยู่ในความขัดแย้ง 

9) ความขัดแย้งโดยเปิดเผยที่ก่อให้เกิดความรุนแรงในระดับต่างๆ จะเกิดขึ้นระหว่าง
อภิสิทธิชนกับผู้ถูกเอารัดเอาเปรียบในผลประโยชน์ โดยระดับของความขัดแย้งได้รับอิทธิพลมาจาก
ความสามารถของฝ่ายที่อยู่ในความขัดแย้ง ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะชี้ชัดถึงผลประโยชน์ของฝ่ายตน 

Dahrendorf, Raft (1978, p. 56) กล่าวว่า ความขัดแย้งเฉพาะบางเรื่องอาจขยายลุกลาม
ใหญ่โตได้ขึ้นอยู่กับการประเมินของคู่กรณีว่าตนจะสูญเสียหรือได้ประโยชน์มากจากเรื่องที่ขัดแย้งกัน
นั้น และเชื่อว่าความขัดแย้งนั้นเกิดขึ้น ในทุกลักษณะของระบบสังคม ความเป็นระเบียบใดๆ ที่เกิดขึ้น 
ในสังคมจะต้องมีผลมาจากการบีบบังคับของสมาชิกในสังคมที่อยู่ เบื้องบนหรือในกลุ่มที่มีอ านาจ
มากกว่า 

สุวิทย์ รุ่งวิสัย (2526, หน้า 31-34) ได้ให้ทัศนะว่า ความขัดแย้งเป็นกระบวนการทางสังคม
อย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นในการอยู่ร่วมกันในสังคม เป็นการแสดงออกของปัจเจกชน ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นกับ
ปัจเจกชนบางครั้งไม่สามารถที่จะคลี่คลายได้  จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องมองหาวิธีการแก้ไข
ความขัดแย้งในโดยวิธีการรวมกลุ่มกับปัจเจกชนอ่ืนๆ ที่ไม่มีความพึงพอใจกับฝ่ายที่มีความขัดแย้งต่อกัน
ทั้งนี้เพ่ือการต่อรองหรือต่อสู้กับอีกฝ่ายหนึ่งที่มีความขัดแย้งกัน ซึ่งสามารถสรุปได้ว่า 

1) ผู้แทนของผู้ด้อยโอกาสขอเจรจาเพ่ือให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์แก่กลุ่มหากคู่เจรจา
ไม่ยอมรับเงื่อนไขก็จะเกิดความขัดแย้งขึ้น 

2) ปัจเจกชนที่อยู่ในชนชั้นเดียวกันและมีผลประโยชน์ร่วมกัน เช่น กรรมกร
กับนายจ้าง ถ้าหากกรรมกรเกิดความขัดแย้งเก่ียวกับค่าจ้างแรงงาน พวกเขาก็จะรวมตัวกันเพ่ือต่อรอง
ค่าจ้าง แรงงาน เพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่ากระบวนการรวมกลุ่มจึงเป็นวิธีการอย่างหนึ่งที่สามารถ
ใช้ในการจัดการความขัดแย้งในสังคมได้ และอาจเป็นการรวมกลุ่มกันอย่างถาวร ทั้งนี้เพ่ือผลประโยชน์
ของส่วนรวมและสังคมนั้นๆ 

อรุณ รักธรรม (2525, หน้า 83) ได้น าเสนอวิธีการจัดการความขัดแย้ง โดยวิธีลดและระงับ
ความขัดแย้งซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้ 

1) การจัดหาทรัพยากรเพ่ิมขึ้น ความขัดแย้งเกิดขึ้นเพราะการที่ไม่สามารถจัดสรร
ทรัพยากรให้กับทุกกลุ่มบุคคลได้ ซึ่งอาจจะใช้วิธีการจัดหาทรัพยากรเพ่ิมข้ึนจะระงับความขัดแย้งได้ 

2) ให้ข้อมูลที่เป็นไมตรีระหว่างกลุ่ม คือ ในกลุ่มหรือชุมชนที่มีความขัดแย้งกัน 
เราจะน าข้อมูลที่เป็นไมตรีและข้อมูลที่ดีของแต่ละกลุ่มไปให้อีกกลุ่มหนึ่งได้รับรู้ เพ่ือให้เกิดความรู้สึก
ที่ดตี่อกัน 

3) เพ่ิมความสัมพันธ์ทางสังคมระหว่างกลุ่มให้มากขึ้น กล่าวคือ การเพ่ิมความสร้างสรรค ์
การท างานร่วมกัน สิ่งเหล่านี้จะท าให้กลุ่มมีความใกล้ชิดคุ้นเคยกันมากขึ้น ท าให้ลดข้อสงสัยหรือไม่
เกิดการระแวงซึ่งกันและกัน 

4) การหลีกเลี่ยงความขัดแย้ง คือ พยายามที่จะหลีกเลี่ยงข้อขัดแย้งที่เกิดขึ้น เช่น 
อาจยุติการด าเนินการ การย้ายออกนอกพ้ืนที่เพ่ือแก้ไขปัญหา 

5) การแลกเปลี่ยนทัศนะ ในการที่กลุ่มมีความขัดแย้งต่อกลุ่มอื่นๆ มากมาย
หลายกลุ่มซึ่งกลุ่มอาจจะมองทรรศนะของกลุ่มตนเองเป็นหลักเท่านั้น ดังนั้ นถ้ามีการแลกเปลี่ยน
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ทัศนะมีการท างานร่วมกัน มีการแลกเปลี่ยนความคิด มีการศึกษาก็อาจจะท าให้เกิดความเข้าใจกันได้
และสามารถปรับทัศนะคติและสามารถช่วยลดความขัดแย้งได้ 

6) การประนีประนอม คือ การที่ให้กลุ่มที่มีความขัดแย้งกันเปิดรับแนวคิด หรือ
ยอมรับการตัดสินใจของบุคคลที่เข้ามาไกล่เกลี่ยเพื่อเกิดการประนีประนอม ท าให้ความขัดแย้ง
ที่เกิดขึ้นลดลงได้ 

7) การใช้อ านาจเป็นวิธีการนี้มีผู้ที่มีอ านาจที่อยู่ ในระดับสูงขึ้นไป และสามารถ
ใช้อ านาจบังคับกลุ่ม ได้ออกค าสั่งชี้ขาดลงไปเพ่ือระงับความขัดแย้งที่เกิดขึ้นแด่วิธีการดั งกล่าว
อาจท าให้เกิดปัญหาที่รุนแรงมากกว่าเดิม ถ้าอีกฝ่ายไม่ได้รับ 

8) การแก้ปัญหาร่วมกัน คือ การน าเอากลุ่มที่มีความขัดแย้งกันมาร่วมกันอภิปราย
ถึงปัญหา หรือหัวข้อความขัดแย้งที่เกิดการพิพาทซึ่งกันและกัน ซึ่งปัญหาระหว่างกลุ่มดังกล่าว 
สามารถที่จะถูกเปลี่ยนให้เกิดการแก้ปัญหาร่วมกันและหาข้อยุติซึ่งแต่ละฝ่ายเกิดการยอมรับ 

ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์ (2542, หน้า 1) ได้เสนอวิธีการจัดการกับความขัดแย้งของ 
Stephen p. Robbins ไว้ 3 รูปแบบ คือ 

1) วิธีการสร้างสิ่งเร้า เช่น ให้มีที่ปรึกษาภายนอกเป็นบุคคลที่สามเพื่อมาช่วย
ในการขจัดปัญหาความขัดแย้งที่ เกิดขึ้น ให้ทั้งสองฝ่ายตกลงปรึกษาหารือกันเพ่ือหาข้อยุติ  
เลือกผู้จัดการที่เหมาะสมหรือเปลี่ยนแปลงผู้บริหารให้เหมาะสมกับสถานการณ์ 

2) วิธีลดความขัดแย้งจัดให้แต่ละกลุ่มได้เห็นถึงข้อดีของอีกกลุ่มหนึ่ง ให้มีการ
เผชิญหน้ากันพบปะสังสรรค์ จัดงานร่วมกัน แลกเปลี่ยนความคิดเห็น 

3) วิธีให้เห็นผลความขัดแย้ง เช่น การบังคับใช้อ านาจบังคับให้ท าตาม หรือการใช้
เสียงส่วนใหญ่ใช้ระเบียบขององค์กรจัดการในความขัดแย้ง ประนีประนอมให้แต่ละกลุ่มอ่อนข้อ
เข้าหากัน 

2.2.6 สาเหตุของความขัดแย้ง 
การศึกษาวิเคราะห์ถึงปรากฏการณ์ ประเภท และกระบวนการของความขัดแย้ง ย่อมเป็น

การไม่เพียงพอส าหรับการแก้ไขจัดการปัญหาความขัดแย้งที่เกิดขึ้น หากไม่พิจารณาถึงเหตุผล
หรือสาเหตุแห่งความขัดแย้งในการวิเคราะห์ เพราะความขัดแย้งนั้นเกิดขึ้นจากมิติทางสังคม
ที่หลากหลายแตกต่างกัน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องความขัดแย้งระหว่างบุคคล ระหว่างกลุ่มบุคคลหรือ
ระหว่างองค์กรก็ตาม ซึ่งได้มีนักคิดหลายคนได้แสดงแหล่งที่มาของความขัดแย้งไว้แตกต่างกัน 
(ปณัณพงศ์ วงศ์ณาศรี, 2556, หน้า 80-81) ส าหรับวารสารเกษมบัณฑิต ปีที่ 15 ฉบับที่ 1 มกราคม – 
มิถุนายน 1557 กล่าวว่า ความขัดแย้งเกิดขึ้นจากสาเหตุหลายประการ ดังนี้ 

1) ค่านิยมแตกต่างกัน ค าว่า “ค่านิยม” ในที่นี้หมายถึง หลักเกณฑ์ที่บุคคลยึดถือ
ในการตัดสินคุณค่าของสิ่งต่างๆ ว่า ดี -ไม่ดี ถูก-ผิด ควร-ไม่ควร ซึ่งเป็นผลมาจากความเชื่อทัศนคติ 
ประสบการณ์หรือการอบรมเลี้ยงดูที่บุคคลนั้ นๆ ได้รับมา ความเชื่อในค่านิยมที่แตกต่างกัน  
โดยไม่สามารถหาข้อตกลงกันได้ ก็เป็นสาเหตุให้เกิดความขัดแย้งขึ้นมาได้ความคิดเห็นแตกต่างกัน 
เป็นธรรมดาที่คนเราจะมีความคิดเห็นที่แตกต่างกันไปบ้าง ทั้งนี้เนื่อ งมาจากความแตกต่างกัน
ทางด้านต่างๆ เช่น วัย ประสบการณ์ เพศ ความเชื่อ ฯลฯ ความแตกต่างของคนเป็นสาเหตุใหญ่
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ที่ท าให้คนมีความรู้สึกนึกคิดไม่เหมือนกัน ถ้าคนหรือกลุ่มคนนั้นมีความเห็นไม่ตรงกันในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง 
และไม่สามารถตกลงกันได้ด้วยความพึงพอใจ ทั้งสองฝ่ายปัญหาความขัดแย้งก็เกิดขึ้น 

2) การรับรู้แตกต่างกัน คนเรามองสิ่งเดียวกันแต่เห็นไม่เหมือนกันได้ ทั้งนี้เนื่องจาก 
ประสบการณ์เดิมที่น ามาเชื่อมโยงกับสิ่งที่ตนรับรู้นั้นไม่เหมือนกัน ถ้ าต่างฝ่ายต่างก็ยืนยันว่า
สิ่งที่ตนเห็นนั้นถูกต้อง และสิ่งที่ผู้อื่นเห็นนั้นไม่ถูกต้อง และไม่สามารถหาข้อยุติอันเป็นที่พอใจ
ของทั้งสองฝ่ายได้ ปัญหาความขัดแย้งก็จะเกิดขึ้น 

3) วิธีคิดและแก้ปัญหาต่างกัน คนแต่ละคนมีวิธีคิดและแก้ปัญหาแตกต่างกัน  
ซึ่งเป็นเหตุให้เกิดความขัดแย้งกันได้ เช่น ฝ่ายหนึ่งอ้างว่า “ท าวิธีนี้ดี” แต่อีกฝ่ายหนึ่งอ้างว่า “ท าวิธีนี้
ดีกว่า” ถ้าไม่สามารถหาข้อตกลงใจที่พอใจด้วยกันทั้งสองฝ่ายได้ ปัญหาความขัดแย้งก็เกิดข้ึน 

4) เป้าหมายความขัดแย้งกัน การตั้งเป้าหมายต่างๆ ในองค์การนั้น ถ้าไม่สามารถ
ตั้งให้รับรู้ตรงกัน หรือไม่มีการตกลงร่วมกัน ก็เป็นสาเหตุให้เกิดความขัดแย้งขึ้นมาได้ เช่น ฝ่ายบริหาร 
ตั้งเป้าหมายว่า ในปีนี้จะต้องมียอดขาย 500 ล้านบาท แต่ฝ่ายการตลาดเห็นว่าไม่สามารถท าได้ 
เพราะว่าเป็นการตั้งเป้าหมายที่สูงเกินไป และฝ่ายบริหารก็ไม่ได้ช่วยสนับสนุนอะไร ความขัดแย้ง
ก็เกิดขึ้น 

ปัณณพงศ์ วงศ์ณาศรี (2556, หน้า 188) ได้กล่าวถึง สาเหตุของความขัดแย้ง ไว้ดังนี้ 
1) สาเหตุของความขัดแย้งเนื่องจากโครงสร้างองค์การ ประกอบด้วย หน่วยงานย่อย

เป็นจ านวนมาก การด าเนินงานขององค์การไม่เพียงแต่จะมีวัตถุประสงค์ของแต่ละหน่วยงาน และ
ของแต่ละบุคคลในหน่วยงานด้วย ซึ่งบางครั้งท าให้เกิดความขัดแย้งขึ้นในหลายๆ เรื่อง ดังนี้ 

(1) ความขัดแย้งอันเนื่องจากการแข่งขันในเรื่องทรัพยากรและงบประมาณ
ในแต่ละหน่วยงานย่อย 

(2) ความขัดแย้งอันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงเทคนิคในการบริหารงาน
บางอย่างท าให้ผู้ปฏิบัติที่เคยชินกับการท างานแบบเดิมย่อมไม่พอใจ จึงเกิดความขัดแย้งกัน 

(3) ความขัดแย้งอันเนื่องมาจากความแตกต่างกันในหน้าที่และลักษณะงาน 
(4) ความขัดแย้งอันเนื่องมาจากหน่วยงานหลัก และหน่วยงานที่ปรึกษาหรือหน่วยงาน 

2) สาเหตุความขัดแย้งระหว่างบุคคล ได้แก่ ความคิดเห็น การรับรู้ ค่านิยมที่แตกต่างกัน 
ความมีอคติต่อกัน “ไม่ชอบหน้ากัน” และมีผลประโยชน์ที่ขัดกัน เป็นต้น 

พนัส หันนาคินทร์ (2542, หน้า 234-235) ได้กล่าวถึง สาเหตุของความขัดแย้ง ดังนี้ 
1) ความไม่ เข้าใจซึ่ งกันและกัน กล่าวคือ ผู้น้อยไม่ เข้าใจจุดประสงค์และวิธี

ด าเนินงานในหน่วยงานนั้นๆ หรือเข้าใจไม่ลึกซึ้งเพราะขาดประสบการณ์ท างาน ความไม่สามารถ
ที่จะติดต่อสื่อความคิดให้เป็นที่เข้าใจซึ่งกันและกัน โดยเฉพาะการพูดซึ่งมีองค์ประกอบหลายประการ
ที่อาจก่อให้เกิดความเข้าใจผิดได้ง่าย เช่น ค าพูดที่ใช้ น้ าเสียง สีหน้า ท่าทาง วิธีการพูด รวมทั้ง  
ขาดการประสานงานที่ดี ผู้ปฏิบัติไม่ทราบว่าจะต้องท าอย่างไรในขณะที่ผู้ใหญ่คิดว่าเรื่องอย่างนี้ 
“ใครๆ” ก็ควรจะทราบ และการคาดหวังผลที่ได้สูงหรือต่ าเกินไป เช่น เรามักจะตั้งความหวังไว้ว่า
ผู้ที่จบการศึกษาในระดับสูงน่าจะรู้อะไรหมด แต่เมื่อการณ์ไม่เป็นไปเช่นนั้นก็มักจะเกิดความดูแคลน
ขึ้นในใจและน าไปสู่ความขัดแย้งในกาลต่อไป 
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2) เครื่องกีดกั้นการติดต่อระหว่างผู้ใหญ่กับผู้น้อย เครื่องกีดกั้นเหล่านี้อาจเป็นเอง
โดยระบบงาน เช่น อธิบดีกับเสมียนก็มีโอกาสน้อยมากที่จะติดต่อให้ทราบความคิดเห็นซึ่งกันและกัน
บางทีก็เกิดจากการสร้างขึ้นเอง เช่น การไม่มีเสมียนหน้าห้องท าให้การติดต่อกันได้ยากขึ้น ปัญหา
ส าคัญประการหนึ่งก็คือ การท าตัวเป็นเจ้าขุนมูลนายของผู้บังคับบัญชาท าให้ลูกน้องไม่กล้าเข้าหา
หรือมีความรู้สึกต่อต้านขึ้นโดยทันทีที่ได้พบ 

3) การขาดประสิทธิภาพในการบริหารงานและการปกครองคนของผู้บริหาร เช่น 
ผู้บริหารไม่เป็นผู้รอบรู้ระเบียบและวิธีการท างาน ไม่มีความแน่นอนในการพูดและการกระท า  
ขาดความยุติธรรม ท าตัวเป็นเผด็จการ เอาแต่ใจตัวเอง อ่อนข้อให้ผู้ใต้บังคับบัญชาจนเกินไป  
มีจุดอ่อนให้ผู้ใต้บังคับบัญชาดูแคลนได้ ท าให้ผู้ใต้บังคับบัญชาไม่เชื่อถือและหาทางขัดแย้งอยู่เสมอ 

4) ผลประโยชน์หรือความสนใจที่ขัดกัน ไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่จับต้องได้ เช่น เงินหรือสิ่งที่
จับต้องไม่ได้ เช่น เกียรติคุณ ความก้าวหน้า การได้รับความยกย่องนับถือ เรื่องนี้น่าจะถือเป็น
กฎตายตัวได้ว่าเมื่อไรก็ตามที่ผลประโยชน์หรือความสนใจเกิดขัดกัน ความขัดแย้งย่อมจะเกิดขึ้น 
เว้นแต่จะสามารถอธิบายให้เป็นที่เข้าใจและยอมรับได้อย่างมีเหตุผลอย่างเต็มที่เท่านั้น ตัวอย่าง
ที่เห็นได้ชัดเจน ก็คือ การพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้ึนเป็นกรณีพิเศษ เป็นต้น 

5) ความคิดเห็นที่แตกต่างกัน ความคิดเห็นของคนเกิดขึ้นจากประสบการณ์
บุคลิกภาพ ทัศนคติ ความสนใจ จุดหมายของชีวิต คุณธรรมที่ยอมรับนับถือ ตลอดจนค่านิยม  
ความคิดเห็นที่แตกต่างกันย่อมจะเป็นต้นเหตุของความขัดแย้งในเรื่องต่างๆ ตั้งแต่เรื่องส่วนตัวไปจนถึง
วิธีการท างาน การปรับความคิดเห็นให้ตรงกับเป็นเรื่องต่างๆ ตั้งแต่เรื่องส่วนตัวไปจนถึงวิธีการท างาน
การปรับความเห็นให้ตรงกันเป็นเรื่องท่ีพอจะท าได้ถึงแม้ว่าจะต้องใช้เวลาก็ตาม 

ชุติพร ดารารัตน์ และสุขุมวิทย์ ไสยโสภณ (2556, หน้า 112) ได้ระบุสาเหตุของความขัดแย้ง
โดยทั่วไปว่ามีอย่างน้อย 5 ประการ คือ 

1) ผลประโยชน์ ผลประโยชน์มักจะเป็นสาเหตุของความขัดแย้งที่พบมากที่สุด
ไม่ว่าจะเป็นความขัดแย้งระหว่างบุคคลหรือกลุ่มบุคคลก็ตาม ทั้งนี้ เพราะคนมีแนวโน้มที่จะท างาน
เพื่อผลประโยชน์ของตนเองอยู่แล้ว ผลประโยชน์ที่ว่านี้ไม่เฉพาะแต่ทรัพย์สินเงินทองเท่านั้น  
แต่หมายถึง ต าแหน่งหน้าที่การงาน โอกาสก้าวหน้าและความสะดวกสบายต่างๆ ในการปฏิบัติงานด้วย 

2) บทบาทไม่ชัดเจน บทบาท หมายถึง การปฏิบัติตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
ซึ่งบางครั้งผู้ปฏิบัติงานอาจเกิดความไม่แน่ใจว่าเขามีหน้าที่ต้องท าอะไรบ้าง บริษัทหรือผู้บริหาร 
คาดหวังว่าเขาจะต้องปฏิบัติอย่างไรบ้าง ความรับผิดชอบของเขาควรมีมากน้อยเพียงใดเขาควรรับงาน
ความก้าวหน้าในการท างานกับใคร เหล่านี้อาจจะเป็นสาเหตุให้เกิดความขัดแย้งขึ้นได้ 

3) เป้าหมายการท างาน เป้าหมายในการท างานขององค์การกับเป้าหมายการท างาน
ของบุคคล หรือกลุ่มบุคคลอาจมีความแตกต่างที่บางครั้งผู้ปฏิบัติงานอาจจะไม่เห็นด้วย หรือไม่ยอมรับ
ในเป้าหมายการงานที่องค์การก าหนดขึ้น เช่น การก าหนดให้พนักงานของธนาคารทุกคนต้องหา 
สมาชิกบัตรเครดิตให้ได้มาต่ ากว่า 5 ราย เป็นต้น 

4) อ านาจ อ านาจในที่นี้  หมายถึง อ านาจตามต าแหน่ง (authority) และอ านาจ
บารมี (power) ในสภาพความเป็นจริงแล้วบุคคลที่มีต าแหน่งระดับเดียวกันแม้จะมีอ านาจ
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ตามต าแหน่งเท่ากัน แต่อาจจะมีอ านาจบารมีไม่เท่ากัน อ านาจต่างๆ ที่แตกต่างกันนี้ อาจจะท าให้
ได้รับผลประโยชน์ก็แตกต่างกันด้วย จนเป็นสาเหตุของความขัดแย้งได้เช่นกัน 

5) การเปลี่ยนแปลง การต่อต้านการเปลี่ยนแปลง ( resistance to change) 
เป็นธรรมชาติอย่างหนึ่งของมนุษย์ เพราะความไม่แน่ใจว่าสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปนั้นจะดีขึ้นกว่าเดิม
หรือไม่การเปลี่ยนแปลงต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนความคาดหวังของผู้ปฏิบัติ การเปลี่ยนต าแหน่ง 
การเปลี่ยนวิธีปฏิบัติงานหรือการเปลี่ยนเป้าหมายในการท างาน ล้วนเป็นสาเหตุของความขัดแย้งได้
ทั้งสิ้น 

ประเวศ วะสี (2548, หน้า 7) ได้จ าแนกสาเหตุความขัดแย้งได้ 5 ประการ ได้แก่  
1) การพัฒนาของโลก เน้นวัตถุนิยม และความโลภ อันน าไปสู่การแย่งชิงทรัพยากร

ในทุกๆ ด้าน โดยส่งผลถึงความเหลื่อมล้า ความไม่เป็นธรรม การแตกความสามัคคีกัน จนน า ไปสู่
ความรุนแรงประเภทต่างๆ  

2) การปกครองโดยรวมศูนย์อ านาจไว้ที่ส่วนกลาง น าไปสู่ความขัดแย้งกับชุมชน 
ท้องถิ่น เพราะขาดการค านึงถึงวิถีวัฒนธรรม  

3) ความไม่เข้าใจเรื่องศีลธรรมพ้ืนฐาน คือ การเคารพศักดิ์ศรี คุณค่าความเป็นคน 
ความเท่าเทียมกัน  

4) ความขัดแย้งระหว่างโลกตะวันตกกับโลกอิสลาม  
5) ระบบการศึกษาท่ีตอบสนองเพียงแค่บริโภคนิยม 

ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์ (2542, หน้า 37) ได้สรุปสาเหตุความขัดแย้งโดยทั่วไป ไว้ดังนี้ 
1) การจัดสรรทรัพยากร เช่น เงิน วัสดุ อุปกรณ์ สถานที่ คน เป็นสิ่งที่หน่วยงาน

ต้องจัดสรรให้แก่กลุ่มต่างๆ ปัญหาเกิดขึ้นเนื่องจากการแบ่งสันปันส่วนไม่เป็นไปตามความต้องการ
ทรัพยากรมีน้อยไม่เพียงพอกับความต้องการ เช่น การให้ 2 ขั้นไม่ทั่วถึง 

2) ความแตกต่างในด้านเป้าหมายของบุคคลกับองค์การ สิ่งที่เราตั้งไว้ไม่เป็นไปตาม
เป้าหมาย เนื่องจากแต่ละบุคคลมีเป้าหมายแตกต่างกัน เมื่อมาอยู่รวมกันท าให้เกิดความแตกต่าง 
ระหว่างเป้าหมายส่วนบุคคลกับเป้าหมายขององค์การ ท าให้คนเราเลือกปฏิบัติแตกต่างกันไปด้วย 

3) ความไม่สัมพันธ์กันระหว่างค าสั่งอย่างเป็นทางการกับค าสั่งที่ไม่เป็นทางการ 
โดยทั่วไป สิ่งที่เป็นค าสั่งควรเป็นแนวทางปฏิบัติที่สอดคล้องกัน แต่บางครั้งหน่วยงานมีค าสั่งที่ถูกต้อง
มีระเบียบ มีการเลือกปฏิบัติ ส าหรับบางคนมีข้อยกเว้น เช่น การมาท างานสาย การขาดงาน
หรือในกรณีที่ค าสั่งที่เป็นลายลักษณ์อักษรกับค าสั่งด้วยวาจาไม่ตรงกันก็มี 

4) ลักษณะโครงสร้างขององค์การ แต่ละแผนกมีความแตกต่างกัน แผนกขายกับ
แผนกบัญชี มีลักษณะหน้าที่และงานที่ปฏิบัติแตกต่างกันอยู่ ท าให้เกิดความส าคัญและเป้าหมาย
ของงานและลักษณะ ผู้ปฏิบัติงานอาจเห็นความแตกต่างของการเลือกปฏิบั ติของฝ่ายบริหาร
ที่ให้ความส าคัญไม่เท่ากัน ท าให้เกิดความขัดแย้งกันได้ 

5) ความแตกต่างในด้านพฤติกรรมส่วนบุคคล เช่น บุคลิกภาพ เป้าหมายส่วนตัว 
ความเชื่อ ค่านิยม ซึ่งแตกต่างจากคนอ่ืนท าให้เกิดการยึดถือ เชื่อมั่นในความคิดของตนเอง การปฏิบัติ
ของตนท าให้เกิดความขัดแย้งกันได้ 
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6) ลักษณะงานที่ปฏิบัติ เป็นความไม่สัมพันธ์ระหว่างงานที่ปฏิบัติกับความเชื่อ
ความคิด ความสามารถของตน บางคนมีแนวความคิดเช่นนี้ แต่ต้องปฏิบัติตามค าสั่งหรืองานที่ท าอยู่นั้น
แต่ความสามารถที่ตนเองท าสูงท าให้เกิดความเบื่อหน่าย และมีความเห็นขัดแย้งกับผู้อ่ืนในเรื่อง
การท างาน นอกจากนี้การไม่ได้ก าหนดหน้าที่และความรับผิดชอบที่ชัดเจนก็ท าให้การท างานมี
ความขัดแย้งกันได้ 

ชูชีพ พูทธประเสริฐ (2542, หน้า 36-37) ได้สรุปสาเหตุของความขัดแย้งไว้ 12 ประการ 
ได้แก่ 

1) การจัดทรัพยากร เนื่องจากองค์การทุกขนาดและทุกรูปแบบมีทรัพยากรอยู่
อย่างจ ากัด ได้แก่ ทรัพยากรก าลังคน เงินทุน วัสดุอุปกรณ์ และพ้ืนที่ในจ านวนจ ากัดนั่นเอง เมื่อมีการ
จัดสรรทรัพยากรดังกล่าว ในแต่ละครั้งก็จะต้องมีบางกลุ่มในองค์การได้ทรัพยากรน้อยกว่า
ความต้องการของตนเองอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ถึงแม้จะมีการจัดสรรทรัพยากรอย่างเข้มงวด  
ในหลักการที่เกี่ยวกับประสิทธิภาพของแต่ละกลุ่มก็ตาม ผู้น าของแต่ละกลุ่มก็มักจะโต้แย้งเกี่ยวกับ
ความจ าเป็น และความส าคัญของกลุ่มตนเองเสมอในองค์การ 

2) ความต้องการผลประโยชน์ กลุ่มบุคคลหรือบุคคลในองค์การล้วนแล้วแต่ต้องการ 
ผลประโยชน์ เช่น ต้องการความปลอดภัย ความรัก ความเป็นเจ้าของ ความนับถือ เกียรติยศ ชื่อเสียง 
และความต้องการความส าเร็จในชีวิต เป็นต้น เมื่อผลประโยชน์ขัดกันหรือได้รับผลประโยชน์น้อย
ไม่เพียงพอแก่ความต้องการก็จะเกิดความขัดแย้งขึ้น 

3) ความแตกต่างในเป้าหมาย กลุ่มต่างๆ ในองค์การมักจะมีความช านาญงาน
เฉพาะอย่าง จึงท าให้มีเป้าหมายของงานที่แตกต่างกัน ทุกกลุ่มต่างปฏิบัติงานให้ส าเร็จตามเป้าหมาย
ของตนเพ่ือหวังผลประโยชน์ทางด้านรางวัลตอบแทน และการจัดสรรทรัพยากรที่กล่าวมาแล้ว เพิ่มข้ึน
จากองค์การ จึงเป็นเหตุให้เกิดความขัดแย้งกันขึ้นในระหว่างกลุ่ม เช่น เกี่ยวกับเรื่องล าดับก่อนหลัง
ของการปฏิบัติงานของแต่ละกลุ่ม เป็นต้น 

4) ข้อมูลหรือข้อเท็จจริง อาจจะเป็นที่มาของความขัดแย้งระหว่างกลุ่มในองค์การได้
ถ้าหากว่าแต่ละกลุ่มมีข้อมูลที่แตกต่างกัน หรือรู้ความจริงมาคนละอย่างส าหรับกรณีเดียวกัน กล่าวคือ 
บุคคลในสองกลุ่ม ซึ่งมีข้อมูลแตกต่างกันจึงเข้าใจกันคนละด้านในประเด็นส าคัญๆ อันเป็นสาเหตุ
ที่ท าให้มีความเห็นที่แตกต่างกันออกไป 

5) ค่านิยม เรื่องค่านิยมนี้เป็นสิ่งที่ส าคัญในการที่ท าให้เกิดความขัดแย้งระหว่างกลุ่ม
ในองค์การ เช่น “ดุลยพินิจด้านค่านิยม” (value judgement) ซึ่งมักจะแตกต่างกันไปในแต่ละกลุ่ม
เป็นเรื่องของความเห็นในด้าน “ดี” หรือ “เลว” 

6) ความแตกต่างด้านการรับรู้ ความแตกต่างในเป้าหมายระหว่างกลุ่มต่างๆ ภายใน
องค์การ มักจะตามมาด้วยความแตกต่างกันในการรับรู้ที่สามารถน าไปสู่ความขัดแย้งได้ เช่น  
แผนกวิศวกรรมอาจมีการรับรู้ในเรื่องคุณภาพของสินค้า การออกแบบที่ถึงพร้อมด้วยหลักทางวิศวกรรม
และความคงทนถาวรของสินค้า ในขณะที่แผนกสินค้ากลับมีความคิดไปในทางด้านการออกแบบ
ให้ง่ายๆ เพ่ือประหยัดต้นทุนการผลิต เป็นต้น 
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7) ความเชื่อ ความเชื่อของแต่ละกลุ่มซึ่งมีความแตกต่างกัน เช่น กลุ่มที่มาจากสาขา
วิชาชีพที่แตกต่างกัน เป็นต้นว่า ฝ่ายการเงิน ฝ่ายการผลิต และฝ่ายการตลาดจะมีความเชื่อแตกต่างกันไป
ซึ่งจะท าให้เกิดความขัดแย้งขึ้นในองค์การเสมอ 

8) ความคิดเห็นและความรู้ของแต่ละกลุ่มที่แตกต่างกัน เป็นผลมาจากการได้รับ
การศึกษาอบรมมาโดยตลอด จนกลายเป็นสามัญส านึกที่ว่า “ต่างฝ่ายต่างก็ถือศักดิ์ศรีของตนด้วยกัน
ทั้งนั้น” ซึ่งจะเป็นชนวนของความขัดแย้งในองค์การทั้งในปัจจุบันและอนาคตได้ 

9) โครงสร้างขององค์การ อาจเป็นสาเหตุของความขัดแย้งระหว่างกลุ่มในองค์การได้ 
โดยเฉพาะโครงสร้างขององค์การแบบระบบราชการ ซึ่งประกอบด้วย การบังคับบัญชาตามล าดับขั้น 
มีกฎ และระเบียบข้อบังคับ แบ่งงานตามความถนัดและทักษะความช านาญงานเป็นของส่วนกลาง 
(องค์การ) มิใช่เป็นเรื่องส่วนตัว ( impersonal) และเหตุผลอยู่ที่กฎหมายซึ่งก าหนดไว้ เป็นระบบ
ที่แทนความรู้สึกตามธรรมชาติของมนุษย์ เช่น การขาดโอกาสในการใช้ความคิดริเริ่ม จึงรวมกลุ่มต่อสู้
เพ่ือเอาชนะกลุ่มผู้บังคับบัญชา จึงเป็นที่มาของความขัดแย้งในองค์การนั่นเอง 

10) การเปลี่ยนแปลง ไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างองค์การ หรือพฤติกรรม
ในองค์การ (ทัศนคติ ค่านิยม ความเชื่อ ทักษะ วิธีการท างาน การวินิจฉัยสั่งการ ฯลฯ) 

11) การติดต่อสื่อข้อความ การติดต่อสื่อข้อความที่ เลว เป็นอีกสาเหตุหนึ่ ง
ของความขัดแย้งภายในองค์การ เช่น การติดต่อสื่อข้อความทางเดียวจากผู้บังคับบัญชาลงมาถึง
ผู้ใต้บังคับบัญชาและข้อมูลที่กลุ่มผู้ใต้บังคับบัญชาได้รับไม่ตรงกับเจตจ านงของผู้สั่งการ เนื่องจาก 
ภาษา ความรู้ ค่านิยม หรือความเชื่อของทั้งสองฝ่ายต่างกัน จึงท าให้เกิดการเข้าใจผิด อันเป็นเหตุท าให้
เกิดความขัดแย้งขึ้นได้ในองค์การ 

12) พฤติกรรมของกลุ่ม ได้แก่ ความพึงพอใจในบทบาทและสถานภาพที่ได้รับ
ในองค์การบุคลิกภาพของผู้น าแต่ละกลุ่ม และการปะทะสังสรรค์ระหว่างกลุ่มในสังคมองค์การ เป็นต้น 
ก็สามารถเป็นสาเหตุแห่งความขัดแย้งระหว่างกลุ่มในองค์การได้เช่นกัน 

มารค ตามไท (2544, หน้า 63-64) ได้รายงานบทเรียนจากการชุมนุมและความรุนแรง
ทางการเมือง ในช่วงระหว่างวันที่ 13 มีนาคม – 6 กรกฎาคม 2553 มีเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับ
การชุมนุมเกิดขึ้นรวม 408 เหตุการณ์ โดยส่วนใหญ่เกิดขึ้นในกรุงเทพฯ 165 เหตุการณ์ (ร้อยละ 40) 
รองลงมา คือ เชียงใหม่ 24 เหตุการณ์ ขอนแก่น 14 เหตุการณ์ นครราชสีมา 13 เหตุการณ์ และ
ปทุมธานี 13 เหตุการณ์ เมื่อเทียบเป็นเหตุการณ์ไม่ใช้ความรุนแรง อาทิ การชุมนุมประท้วง  
การประท้วงโดยใช้สัญลักษณ์ การคว่ าบาตร การปิดล้อม การยึดครองพ้ืนที่ และวิธีที่ไม่ใช้ความรุนแรง
อ่ืนๆ มี 247 เหตุการณ์ คิดเป็นร้อยละ 60.54 ส่วนเหตุการณ์ความรุนแรง เช่น การปะทะหรือเผชิญหน้า
โดยใช้ก าลังการยิง การระเบิด และวิธีอ่ืนๆ ซึ่งส่วนใหญ่ คือ การเผามี 153 เหตุการณ์ คิดเป็นร้อยละ 
37.50 นอกจากนั้นเป็นกรณีอ่ืนๆ  

สาเหตุของความขัดแย้งมาจากปัจจัยด้านภูมิภาคนิยม ความแตกต่างระหว่างเมืองกับชนบท 
ปัจจัยด้านตัวบุคคลที่เป็นสัญลักษณ์ของแต่ละฝ่ายและการใช้การเมืองของทหาร ปัญหาสองมาตรฐาน 
และความอยุติธรรม และความเชื่อที่ว่ารัฐบาลอภิสิทธิ์ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งของประชาชน  
การจะเข้าใจปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองที่เกิดขึ้น ตลอดจนเข้าใจถึงรากเหง้าของปัญหา
ของการที่ประชาธิปไตยของไทยประสบปัญหาความไม่มั่นคงมาโดยตลอด จึงต้องท าความเข้าใจ
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ต่อความเหลื่อมล้ าทางเศรษฐกิจและสังคมในประเทศไทย ตลอดจนที่มาของความเหลื่อมล้ าดังกล่าว 
มีเหตุผลเพียงพอที่สนับสนุนความเชื่อว่าความเหลื่อมล้ าทางเศรษฐกิจเป็นสาเหตุหนึ่ง หรืออย่างน้อย 
มีความสัมพันธ์กับความขัดแย้งในสังคม ทั้งในรูปแบบที่รุนแรงและไม่รุนแรง ในทางวิชาการ
ด้านเศรษฐศาสตร์ มีวิธีในการวัดความเหลื่อมล้ าทางเศรษฐกิจหลายวิธี แต่วิธีที่นิยมใช้กันมากที่สุด
วิธีหนึ่ง คือ การใช้อัตราส่วนระหว่างรายได้เฉลี่ยของกลุ่มครัวเรือนที่มีรายได้มากที่สุด (เช่น  
กลุ่มมีรายได้สูงสุดร้อยละ 10 หรือร้อยละ 20) กับรายได้เฉลี่ยของกลุ่มครัวเรือนที่มีรายได้น้อยที่สุด
ในสัดส่วนที่เท่ากัน ซึ่งจะท าให้ทราบว่ากลุ่มแรกมีรายได้เป็นกี่เท่าของกลุ่มหลัง วิธีนี้มีข้อดี คือ 
เข้าใจง่าย แต่มีข้อเสีย คือ ไม่ได้ใช้ข้อมูลของประชากรทั้งหมด วิธีที่นิยมใช้กันมากอีกวิธีหนึ่ง  คือ 
การวัดค่าสัมประสิทธิ์จินี่ (Gini coefficient) ซึ่งมีค่าอยู่ระหว่าง 0 ถึง 1 โดยค่าที่มากจะแสดงถึง
ความเหลื่อมล้ าในระดับที่สูง วิธีนี้มีข้อเสีย คือ เข้าใจได้ยากกว่าวิธีแรก แต่มีข้อดีคือได้ใช้ข้อมูล
ของประชากรทั้งหมด 

รายงานการพัฒนาคนของประเทศไทยปี พ.ศ. 2552 ของ UNDP ชี้ว่า ประเทศไทยมีอัตราส่วน
ระหว่างรายได้เฉลี่ยของครัวเรือนที่มีรายได้มากที่สุดร้อยละ 20 กับรายได้เฉลี่ยของครัวเรือนที่มีรายได้
น้อยที่สุดร้อยละ 20 สูงถึง 12-15 เท่า ตลอดช่วงสองทศวรรษที่ผ่านมา ในขณะที่ประเทศที่ให้คุณค่า
กับความเสมอภาค เช่น ญี่ปุ่นและประเทศกลุ่มสแกนดิเนเวียจะมีอัตราส่วนดังกล่าวเพียงประมาณ 
3-4 เท่า ในประเทศอ่ืนๆ ในทวีปยุโรปและอเมริกาเหนือ มีอัตราส่วนดังกล่าวอยู่ในระดับ 5-8 เท่า 
ส่วนกลุ่มประเทศเพ่ือนบ้านของไทยในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีอัตราส่วนดังกล่าวประมาณ 
9-11 เท่า แม้ว่าอัตราส่วนระหว่างรายได้เฉลี่ยของครัวเรือนที่มีรายได้มากที่สุดร้อยละ 20 กับรายได้เฉลี่ย
ของครัวเรือนที่มีรายได้น้อยที่สุดร้อยละ 20 ของประเทศไทยจะไม่ได้แสดงว่า ความเหลื่อมล้ า
ทางเศรษฐกิจมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นหรือลดลงอย่างชัดเจนก็ตาม เมื่อดูจากแนวโน้มของค่าสัมประสิทธิ์ จินี่ 
ในช่วงเวลาที่ยาวขึ้น คือ 4 ทศวรรษท่ีผ่านมา เราจะเห็นว่าความเหลื่อมล้ าทางเศรษฐกิจในประเทศไทย
เพ่ิมสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะในระหว่างทศวรรษ 1960 และ 1990 ในขณะที่ความเหลื่อมล้ า
ทางเศรษฐกิจในประเทศอ่ืนในภูมิภาคเดียวกัน ทั้งมาเลเซีย ฟิลิปปินส์ และอินโดนีเซีย มีแนวโน้ม
ลดลง ในส่วนของความเหลื่อมล้ าด้านการครอบครองทรัพย์สินนั้น เรามีข้อมูลที่จ ากัดกว่ามาก  
แต่ข้อมูลเท่าที่มีอยู่ก็ชี้ว่า ประเทศไทยก็มีความเหลื่อมล้ าด้านการครอบครองทรัพย์สินอยู่ในระดับสูง
เช่นเดียวกัน เช่น การส ารวจทรัพย์สินครัวเรือนโดยส านักงานสถิติแห่งชาติเมื่อปี 2549 ท าให้ทราบว่า
ครัวเรือนที่มีรายได้สูงที่สุดร้อยละ 20 มีสัดส่วนการถือครองทรัพย์สินร้อยละ 69 ของทรัพย์สินทั้งหมด
ในขณะที่ครัวเรือนที่มีรายได้ต่ าที่สุดร้อยละ 20 มีสัดส่วนการถือครองทรัพย์สินเพียงร้อยละ 1 ในด้าน
การถือครองที่ดิน การวิจัยของ ดวงมณี เลาวกุล (ซึ่งส ารวจการกระจายการถือครองที่ดินใน 8 จังหวัด 
คือ กรุงเทพมหานคร นครนายก นนทบุรี ปทุมธานี ภูเก็ต ระนอง สมุทรปราการ และอ่างทอง พบว่า
ร้อยละ 8 ของพ้ืนที่ที่สามารถถือครองได้ทั้งหมดอยู่ในมือของผู้ถือครองที่มีที่ดินมากที่สุด 50 อันดับแรก 
(สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ , 2553) โดยจังหวัดภูเก็ตมีการกระจุกตัวของการถือครองที่ดินในมือ
ของเจ้าของที่ดิน 50 อันดับแรกมากท่ีสุดที่ร้อยละ 14.2 ปัญหาดังกล่าว ท าให้เกิดปัญหาการขาดที่ดิน
ท ากินของเกษตรกรและปัญหาการไม่มีที่อยู่อาศัยของคนยากจนในด้านของข้อเท็จจริง ประเทศไทย
เป็นประเทศที่มีความเหลื่อมล้ าทางเศรษฐกิจระหว่างคนในประเทศค่อนข้างสูง คือ ใกล้เคียงกับ
กลุ่มประเทศที่มีปัญหาการกระจายรายได้รุนแรง เช่น บางประเทศแถบละตินอเมริกา โดยมีแนวโน้ม 
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ที่ไม่เท่าเทียมกันมากขึ้นเรื่อยๆ จนถึงปี 2533 หลังจากนั้นก็เริ่มทรงตัวแต่ก็ยังอยู่ในระดับไม่เท่าเทียมกันสูง 
อย่างไรก็ตาม ความเหลื่อมล้ าที่สูงไม่จ าเป็นต้องน าไปสู่ความขัดแย้งเสมอไป ยังมีสาเหตุอ่ืนๆ 
นอกเหนือจากเหตุผลทางเศรษฐกิจอยู่มาก ไม่ว่าจะเป็นทัศนคติของประชาชนต่อความชอบธรรม
ของความเหลื่อมล้ า ความคาดหวังต่ออนาคตที่ดีขึ้น การรวมตัวของกลุ่มคนในสังคม ความสามารถ
ของสังคมในการป้องกัน และจัดการความขัดแย้งหรือแม้กระทั่งความสามารถของฝ่ายปกครอง
ในการปิดกั้นความรุนแรงมิให้เกิดขึ้น เป็นต้น ในขณะเดียวกันก็พบว่าการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ
และสังคมที่รวดเร็วและขนานใหญ่ มักจะน าไปสู่ความขัดแย้งและความรุนแรงในบางครั้ง  
เพราะหลายภาคส่วนของสังคมไม่สามารถปรับตัวได้ทัน หรือการจัดระเบียบสังคมปรับตัวไม่ทัน
การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ มีประสบการณ์ความขัดแย้งทั้งในต่างประเทศ และในประเทศ
ที่น่าจะมีความเกี่ยวโยงกับปัญหาความเหลื่อมล้ าทางเศรษฐกิจ แม้จะเป็นทางอ้อม เช่น ประสบการณ์
ต่างประเทศ หลายประเทศประสบปัญหาความขัดแย้งที่รุนแรง ซึ่งมีสาเหตุที่สามารถโยงไปถึง
การปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจที่รวดเร็วเกินกว่าการจัดระเบียบทางสังคม และการเมืองจะตามได้ทัน 
เช่น ประเทศฝรั่งเศส เยอรมนี อังกฤษ ในระยะครึ่งแรกของศตวรรษที่ 19 เป็นช่วงที่ประเทศทั้งสาม
มีการ “ปฏิวัติอุตสาหกรรม” ซึ่งมีผลท าให้โครงสร้างการผลิตเปลี่ยนไปอย่างพลิกผันจากอดีตก่อนหน้า 
ความสัมพันธ์ระหว่างแรงงานและชนชั้นนายทุนยังอยู่ในช่วงเริ่มแรกของการพัฒนา จึงเกิดการ
เอารัดเอาเปรียบ การปฏิบัติต่อแรงงานเป็นไปอย่างไร้ศีลธรรม ภาครัฐเองก็ยังไม่พร้อมในการเข้ามา
จัดระเบียบ ความขัดแย้งและความรุนแรงจึงเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ 

2.2.7 สาเหตุความขัดแย้งทางการเมืองในสังคมไทย 
ประเทศไทยประสบปัญหาความขัดแย้งทั้งที่รุนแรงและไม่รุนแรง ความเชื่อที่ว่าสังคมไทย

เป็นสังคมที่รักสงบ และจัดการกับความขัดแย้งได้เป็นอย่างดี ถูกท้าทายด้วยความโหดร้ายและรุนแรง
ของเหตุการณ์ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2516 และเหตุการณ์ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2519 เหตุการณ์พฤษภาทมิฬ
ในปี พ.ศ. 2535 แต่ในระดับความรุนแรงที่ต่ ากว่าในขณะที่เหตุการณ์ 6 ตุลาคม มีความซับซ้อน
ของกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องมากมาย ทั้งในส่วนของรัฐบาลพลเรือนผสมในขณะนั้น ฝ่ายนักศึกษา
และนักเคลื่อนไหวทางการเมืองหลากหลายอุดมการณ์ ฝ่ายทหารก็มีหลายพวกหลายเหล่า  
ความเชื่อมโยงกับปัจจัยพื้นฐานทางเศรษฐกิจจึงไม่ชัดเจน ส่วนเหตุการณ์ 14 ตุลาคม สามารถ
หาจุดเชื่อมโยงกับปัจจัยทางเศรษฐกิจและการเมืองได้มากกว่า กล่าวคือ เป็นเหตุการณ์ความขัดแย้ง
และความรุนแรงที่เคยเกิดขึ้นกับหลายๆ ประเทศที่มีการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็ว 
(ซึ่งในกรณีของไทยได้แก่การเปลี่ยนแปลง หลังการรับแนวคิดพัฒนาเศรษฐกิจของธนาคารโลกในยุค
จอมพลสฤษดิ์ ประมาณ 20 กว่าปีก่อนหน้า) ในขณะที่พัฒนาการทางการเมืองก้าวตามไม่ทัน  
การปกครองโดยทหารที่ไม่ให้อิสระเสรีภาพทางการเมืองแก่คนทั่วไป ภาพการคอร์รัปชั่น ระบบ
อภิสิทธิ์ ท าให้ความเหลื่อมล้ าที่มากขึ้นขาดความชอบธรรม แม้ว่าประชาชนโดยทั่วไปจะมีชีวิต
ความเป็นอยู่ดีขึ้นก็ตาม ดังการเรียกร้องสิทธิเสรีภาพ การต่อต้านคอร์รัปชั่นและเรียกร้องรัฐธรรมนูญ
จึงขยายวงกว้างจนกลายเป็นความขัดแย้ง การเผชิญหน้าและความรุนแรงในที่สุด 

หลังเหตุการณ์ 14 ตุลา และ 6 ตุลาแล้ว ความขัดแย้งที่รุนแรงในสังคมไทยดูจะผ่อนคลาย
ไประยะหนึ่ง ทั้งนี้น่าจะเป็นผลของพัฒนาทางการเมืองที่มีมากขึ้น เร็วบ้าง ช้าบ้างแต่ก็ดีขึ้น อย่างไรก็ตาม
พัฒนาการทางเศรษฐกิจที่มาพร้อมกับความเหลื่อมล้ าที่สูงมากขึ้นในสังคมไทย รวมทั้งการขาดการ
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มีส่วนร่วมของภาคประชาชน ท าให้ความไม่พอใจในการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจสังคมมีมากขึ้น 
ความขัดแย้งเริ่มปรากฏให้เห็นใหม่ในรูปของการคัดค้านโครงการพัฒนาที่กระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่
ของคนในท้องถิ่น ไม่ว่าจะเป็นกรณีเขื่อนปากมูล กรณีโครงการท่อส่งก๊าซและโรงแยกก๊าซที่อ าเภอ
จะนะ จังหวัดสงขลา หรือกรณีการสร้างโรงไฟฟ้าที่อ าเภอบ่อนอก หินกรูด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
เป็นต้น ซึ่งเหตุการณ์เหล่านี้ล้วนต้องจัดการความขัดแย้งและแก้ปัญหาข้อพิพาทที่เหมาะสม  
ความเหลื่อมล้ าทางเศรษฐกิจมีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับความเหลื่อมล้ าทางสังคมดังจะเห็นได้จาก
การที่ผู้ที่มีรายได้น้อย มีโอกาสในการไต่เต้าทางสังคม (social mobility) ผ่านระบบการศึกษา
ระดับสูงไม่มากนัก ดังข้อมูลจากการส ารวจของส านักงานสถิติแห่งชาติซึ่งชี้ให้เห็นว่า หัวหน้าครัวเรือน
ที่มีรายได้น้อยที่สุดร้อยละ 20 มีอัตราการศึกษาในระดับอุดมศึกษา (ปริญญาตรีขึ้นไป) เพียงร้อยละ 
10 ในขณะที่กลุ่มประชากรที่มีรายได้สูงที่สุดร้อยละ 20 มีอัตราการศึกษาในระดับดังกล่าวร้อยละ 
16.2 การวิเคราะห์การกระจายผลประโยชน์ (benefit incident) จากการใช้จ่ายในด้านการศึกษา
ของรัฐ 

สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ (2553, หน้า 45) ได้กล่าวว่า ความแตกต่างในการรับบริการ
ด้านสาธารณสุขดังกล่าว ส่วนหนึ่งเกิดจากการมีสวัสดิการด้านการรักษาพยาบาลของรัฐที่แตกต่างกัน
หลายระบบ โดยผู้มีรายได้สูงมีสิทธิได้รับสวัสดิการการรักษาพยาบาลของข้าราชการซึ่งมีสิทธิ
ประโยชน์สูงสุด ในสัดส่วนที่สูงกว่ากลุ่มผู้มีรายได้ต่ า นอกจากนี้ ผู้ป่วยของไทยบางส่วนยังมีอุปสรรค
ในการมารับบริการที่สถานพยาบาล ปัญหาความเหลื่อมล้ าที่เกิดขึ้นจึงเป็นปรากฏการณ์บางส่วน
ของปัญหาที่ใหญ่กว่า คือ การเข้าไม่ถึงบริการรักษาพยาบาลที่มีคุณภาพของประชาชนจ านวนมาก
สุดท้ายความเหลื่อมล้ าทางสังคมที่น่าจะส าคัญที่สุด ก็คือ ความรู้สึกว่าตนไม่มีต าแหน่งในสังคม
โดยเฉพาะผู้มีรายได้น้อยในภาคอีสาน ซึ่งรู้สึกว่าตนถูกดูหมิ่นเหยียดหยาม เพราะมีฐานะยากจน 
ความรู้น้อยรู้สึกว่าสังคมมีการแบ่งชนชั้น และมีปัญหาความไม่เท่าเทียมจากการมีเงินใต้โต๊ะและเส้นสาย
ซึ่งท าให้ตนเสียโอกาสต่างๆ ที่ควรได้รับอย่างเสมอภาค  

จากสาเหตุความขัดแย้ง ผู้วิจัยสรุปได้ว่า ความขัดแย้งเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ
อย่างรวดเร็ว ในขณะที่พัฒนาการทางการเมืองก้าวตามไม่ทัน การปกครองโดยทหารที่ไม่ให้อิสระเสรีภาพ
ทางการเมืองแก่คนทั่วไป ภาพการคอร์รัปชั่น ระบบอภิสิทธิ์ ท าให้ความเหลื่อมล้ าที่มากขึ้น
ขนาดความชอบธรรม แม้ว่าประชาชนโดยทั่วไปจะมีชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้นก็ตาม ดังการเรียกร้องสิทธิ
เสรีภาพ การต่อต้านคอร์รัปชั่นและเรียกร้องรัฐธรรมนูญจึงขยายวงกว้างจนกลายเป็นความขัดแย้ง 
การเผชิญหน้าและความรุนแรงในที่สุด 

ผู้วิจัยจึงได้ประมวลสรุปมูลเหตุของความขัดแย้งไว้ ดังนี้ 
1) ความขัดแย้งที่เกิดจากความแตกต่างของความคิดเห็น และการรับรู้ของบุคคล 

(ค่านิยม เป็นสิ่งที่คนเรายอมรับไว้เป็นความเชื่อ หรือหล่อหลอมสร้างเป็นความรู้สึกนึกคิดของตนเอง
ตลอดไป จนกว่าจะพบค่านิยมใหม่ ซึ่งพอใจมากกว่าก็จะเปลี่ยนค่านิยมนั้นได้) ท าให้เกิดความขัดแย้ง
ขึ้นได้ เพราะคนเรามักใช้ค่านิยมและประสบการณ์ในสิ่งที่ได้รับรู้มาใช้เพ่ือการวินิจฉัยหรือตัดสินใจ 
(value judgment) ในการที่จะกระท าสิ่งหนึ่งสิ่งใด จึงแสดงเป็นพฤติกรรมปรากฏออกมา ดังนั้น 
ค่านิยม การรับรู้ส่วนตัว (perception) และความเชื่อ (beliefs) จึงถือว่าเป็นปัจจัยพ้ืนฐานต่อการที่
จะเกิดความขัดแย้งทางบุคลิกภาพของคนเราได้ ส่วนมุมมองและการรับรู้ของแต่ละพ้ืนที่ต่างกันนั้น 
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เนื่องจากคนเราได้ผ่านกระบวนการหล่อหลอมกล่อมเกลามาแตกต่างกันนั่นเอง และความขัดแย้ง  
ก็เกิดได้จากการที่คนเรามีความขัดแย้งในบุคลิกภาพเข้ากับคนอื่นไม่ได้ก็จะท าให้เกิดความขัดแย้งขึ้นได้ 
Kamarulzaman (2001, p. 213) กล่าวถึงสาเหตุของความขัดแย้งในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
(southeast asia) ว่ามีพ้ืนฐานมาจากความแตกต่างของผลประโยชน์และการรับรู้ (differing and 
perspectives) เป็นส าคัญ Trijono (2004, p. 68) ได้เน้นย้ าไปที่ความขัดแย้งทางเชื้อชาติและศาสนา 
(ethnicreligious conflict) อันมีสาเหตุส าคัญมาจากความแตกต่างของเชื้อชาติ ชนเผ่า ศาสนา 
วัฒนธรรม ความเชื่อ หรือภาษา ในความแตกต่างเหล่านี้มีความละเอียดอ่อน และซับซ้อนมาก 
Trijono เห็นว่า ปัจจัยที่เป็นสาเหตุส าคัญของความขัดแย้งทางเชื้อชาติ คือ มีวัฒนธรรมและมิติ
ของโครงสร้างในแต่ละสังคมที่แตกต่างกันมาก และอธิบายหรือท าความเข้าใจได้ยากมากเช่นกัน 

ฉันทนา บรรพศิริโชติ (2547, หน้า 3) กล่าวถึง “ความขัดแย้ง” ในมิติที่ผสมผสานกัน
ระหว่างแนวคิดเชิงรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ว่า ความขัดแย้งว่ามีสาเหตุมาจากการแข่งขัน เพ่ือให้
ได้มาซึ่งทรัพยากรที่ขาดแคลนความเข้ากันไม่ได้ อันมาจากเรื่องผลประโยชน์และอุดมการณ์ 
นอกจากนั้น ความขัดแย้งมีความเกี่ยวข้องกันเรื่องของ “อ านาจ” ด้วย ปัญหาที่ท าให้ความขัดแย้ง
ปะทุขึ้นมาและมีแนวโน้มที่จะยืดเยื้อมักมาจากสาเหตุส าคัญยิ่ง คือ ปัญหาอัตวิสัย (subjectivity) 
ของมนุษย์ เพราะอาจท าให้เกิดการรับรู้ที่ผิด และการมีอคติ (อคติ พิจารณาได้ 2 ระดับ คือ อคติในใจคน
กับอคติที่เป็นผลมาจากปัญหาทางโครงสร้างจากอคติทั้ง 2 ระดับนี้ มีส่วนเสริมให้ความขัดแย้งเกิดขึ้น
และขยายตัวได้  ส าหรับอคติในใจคนขึ้นกับกระบวนการหล่อหลอมกล่อมเกลาทางสังคม
ของคนเหล่านั้นด้วย ในขณะที่อคติที่มาจากปัญหาโครงสร้างทางสังคมเป็นผลพวงจากความ
ไม่เท่าเทียมกัน ในการเข้าถึงทรัพยากร และมีความต่างกันในอ านาจการตัดสินใจ จึงเป็นเงื่อนไข
ในการเกิดความไม่เสมอภาคในสังคม หรือที่เรียกว่า “ความขัดแย้งจากความไม่สมมาตรทางอ านาจ 
(asymmetric conflict)” น าไปสู่ความบิดเบือนในการตีความและการสื่อสาร 

มาร์ค ตามไท (2553, หน้า 276) กล่าวถึง ความขัดแย้งในสังคมไทยนั้น มีอิทธิพลจากอคติ
ที่ติดมาจากระบบศักดินา คือ ถ้าผู้น้อยมาสอนผู้ใหญ่จะท าให้เกิดความรู้สึกว่า ผู้ใหญ่ถูกฉีกหน้า  
เสียศักดิ์ศรีและนอกจากนั้น ความขัดแย้งยังเกี่ยวข้องกับอคติที่เกี่ยวกับชนชั้น เช่น การไม่ไว้วางใจ
และการเกลียดชังคนบางกลุ่ม 

สรุปได้ว่า ความขัดแย้งที่มีสาเหตุจากความแตกต่างทางความเชื่อ ค่านิยม ความศรัทธา
ทางศาสนาและวัฒนธรรมในแต่ละสังคม ท าให้คนเราเกิดการรับรู้และมีค่านิยมที่ต่างกันท าให้
มีการนิยามความหมายและตีความต่อสถานการณ์นั้นๆ ต่างกันไปด้วย เพราะเป็นเรื่องละเอียดอ่อน
และอ่อนไหวต่อความรู้สึกของมนุษย์ ท าให้มีโอกาสเกิดความขัดแย้งได้ง่าย 

2) ความขัดแย้งจากการรับรู้ข้อมูล หรือข้อเท็จจริง (information conflict) ความขัดแย้ง
ที่มีสาเหตุจากการรับรู้และเข้าถึงข้อมูล หรือข้อเท็จจริงที่ต่างกัน (Kamarulzaman, 2001) เช่นเดียวกัน
กับที่ (มัวร์, 2542) ได้อธิบายเพ่ิมเติมว่า การได้ข้อมูลมาไม่ครบถ้วน หรือการใช้วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล
ที่แตกต่างกัน ย่อมท าให้การแปลผลข้อมูลนั้นแตกต่างและผิดเพ้ียนกันได้ หรืออาจเกิดจากการสื่อสาร
ข้อมูลที่มากหรือน้อยไป หรือการสื่อสาร ข้อมูลที่บิดเบือนข้อเท็จจริงไป ก็จะส่งผลให้คนเรามีการรับรู้
ที่ขัดแย้งกันได้ และนอกจากนี้ ยังอาจเกี่ยวข้องกับความไม่เท่าเทียมกันในอ านาจ และโอกาสในการที่
จะเข้าถึงข้อมูล (power and status difference) ที่ต่างกันด้วย 
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Van Slyke (1999, p. 142) กล่าวถึง อ านาจการควบคุม และการมุ่งแข่งขันกัน
เพื่อการแพ้ ชนะ ท าให้ปัจเจกบุคคลเกิดความขัดแย้งกัน แต่อย่างไรก็ตาม Slyke ก็ยอมรับว่า 
ทุกความขัดแย้งสามารถเกิดขึ้นจากหลายๆ ปัจจัย เช่นเดียวกันการหาวิธีการจัดการ หรือแก้ไข
ความขัดแย้ง ย่อมต้องใช้หลายๆ แนวทางเช่นกัน 

3) ความขัดแย้งที่มีสาเหตุจากเรื่องของผลประโยชน์ (interest conflict) ผลประโยชน์
ในองค์การ หมายถึง ทรัพยากรที่ทุกฝ่ายต้องการและจ าเป็นในการที่จะท าให้ฝ่ายตนเองบรรลุ
เป้าหมายที่ตั้งไว้ ความขัดแย้งจะเกิดขึ้นเมื่อต่างฝ่ายต่างแย่งชิงทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัด (scarced 
resource) เช่น งบประมาณ ต าแหน่งหน้าที่ หรือแม้แต่ผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับความต้องการ
และอารมณ์ของมนุษย์  เช่น ต้องการเกียรติยศ ชื่อเสียง เพ่ือใช้ เป็นช่อ งทางในการแสวงหา
ผลประโยชน์อื่นๆ สิ่งเหล่านี้ล้วนแต่ท าเกิดความขัดแย้งได้ง่าย และเป็นสาเหตุของความขัดแย้ง
ที่พบมากและชัดเจนที่สุด 

4) ความขัดแย้งที่มีสาเหตุจากความสัมพันธ์ของบุคคล (relationship conflict) 
สิ่งที่ท าให้เกิดความขัดแย้งของความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ได้แก่ บุคลิกภาพที่แตกต่างกัน  วิธีการ
ท างานต่างกัน การมีเป้าหมาย หรือมีความต้องการที่แตกต่างกัน (Morris, 2004) และการสื่อสาร
ที่บกพร่อง หรืออุปสรรคจากการติดต่อสื่อสาร (communication obstacles) จนท าให้ขาดความ
เข้าใจที่ดีต่อกัน หรือเกิดการถ่ายทอดข้อมูลที่บิดเบือน จนท าให้เกิดความไม่เห็นพ้องต้องกัน
ในเรื่องต่างๆ ลดน้อยลง และเงื่อนไขในการปฏิบัติงาน (criteria of performance) ที่ต่างกันก็จะท าให้
เกิดความขัดแย้งได้ เพราะท าให้มีหน้าที่และบทบาทที่ต่างกัน เช่น เงื่อนไขการปฏิบัติงานของพยาบาล
ต่างกับของแพทย์ บางครั้งท าให้เกิดความไม่เข้าใจกันได้ และมีความสัมพันธ์ที่ไม่ดีต่อกัน 

5) ความขัดแย้งที่มีสาเหตุจากโครงสร้าง (structural conflict) โครงสร้างของสังคม
หรือขององค์การที่ท าให้เกิดความขัดแย้ง ได้แก่ การแบ่งโครงสร้างของอ านาจหน้าที่ที่ไม่ชัดเจน
จนท าให้เกิดการก้าวก่ายหน้าที่กัน หรืองานซ้ าซ้อนกัน และเพราะต าแหน่งหน้าที่การงานที่ต่างกัน 
โดยเฉพาะถ้าองค์การนั้นมีทรัพยากรที่จ าเป็นอยู่อย่างจ ากัด การมีโครงสร้างหรือการมีเป้าหมาย
ที่คลุมเครือ หรือการที่องค์การนั้นมีกฎ ระเบียบ ที่เข้มงวดเกินไป ในบางครั้งก็เกิดความสับสนกับ
บทบาทที่ได้ท าจริง หรือในกรณีที่การออกแบบโครงสร้างที่ท าให้ต้องเกี่ยวข้องกับหลายฝ่าย มีโอกาส
เกิดความขัดแย้งจากการประสานงานได้ง่ายขึ้น เพราะคนเราเมื่อเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม หรือสังคมนั้นๆ 
แล้วจะมีเรื่องของการยึดถือความเป็นอัตลักษณ์และเรื่องของศักดิ์ศรีของตนอง และถ้ายิ่งต้องท างาน
ในโครงสร้างที่ท าให้เกิดรู้สึกว่ามีความไม่ยุติธรรมขึ้น ยิ่งท าให้เกิดความขัดแย้งได้ง่ายขึ้น และ
ความขัดแย้งด้านโครงสร้าง ยังเกี่ยวข้องกับปัจจัยด้านภูมิศาสตร์ หรือที่ตั้งทางกายภาพและความจ ากัด
ของเวลาด้วย 

โครงสร้างขององค์การที่มีโอกาสท าให้เกิดความขัดแย้งได้ง่าย ได้แก่ โครงสร้าง
แบบระบบราชการ เพราะการจัดโครงสร้างขององค์การอาจขัดกับความรู้สึกหรือพฤติกรรม
ของคนบางคนบางพวกบางกลุ่มได้ เช่น ล าดับขั้นการบังคับบัญชา อาจบั่นทอนอิสระในความคิดริเริ่ม
ของคน งานที่ก าหนดตามหน้าที่รับผิดชอบ ท าให้คนต้องจ าเจอยู่ในงานที่มีขอบเขตจ ากัด น าไปสู่
การสร้างกลุ่มอิทธิพลในองค์การได้ หรือในโครงสร้างของทหาร ต ารวจ ที่ต้องมีข้อมูลหรือความลับ
ในทางราชการ ท าให้สมาชิกรับรู้ข้อมูลในระดับที่แตกต่างกัน เป็นต้น 
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กล่าวโดยสรุปว่า ความขัดแย้งหนึ่งๆ ที่เกิดขึ้น สามารถเกิดขึ้นได้หลายระดับ ตั้งแต่
ความขัดแย้งภายในตัวเอง แล้วส่งผลกับกลุ่ม และองค์การ เช่นเดียวกัน ความขัดแย้งในระดับองค์การ 
หรือความขัดแย้งในระดับสังคม ก็ส่งให้เกิดความขัดแย้งในกลุ่มย่อยและในระดับปัจเจกบุคคล  
(เป็นปฏิสัมพันธ์ตอบโต้กัน) ยากที่จะแยกออกจากกันได้อย่างเด็ดขาด และความขัดแย้งหนึ่งๆ 
อาจเกิดได้หลายๆ ปัจจัยเหตุซึ่งผู้วิจัยสรุปประเด็นส าคัญ ดังนี้ 

1) ความแตกต่างในเงื่อนไขที่เป็นนามธรรม ประกอบด้วย ความต่างกันทางความคิด 
ความเชื่อ ทัศนคติ ศรัทธาทางศาสนา ท าให้การตระหนักรู้ และการตีความหมายต่อสถานการณ์
เดียวกันแตกต่างกันได้ ท าให้เกิดปัญหาความขัดแย้งด้านค่านิยม และน ามาซึ่งความขัดแย้ง
ด้านความสัมพันธ์ และความขัดแย้งในบทบาทตามมาได้เสมอ จึงเป็นมูลเหตุของความขัดแย้งที่เข้าใจ
และแก้ไขปัญหาได้ยากมาก 

2) ความแตกต่างในเงื่อนไขที่เป็นรูปธรรม ประกอบด้วย การครอบครองทรัพยากร
ข้อมูล และผลประโยชน์ ท าให้มีอ านาจเหนือฝ่ายอ่ืนในการที่จะก าหนดโครงสร้าง สายการบังคับ
บัญชา หรือการก าหนดกฎ ระเบียบ เพื่อสร้างเงื่อนไขในการรักษาผลประโยชน์ของฝ่ายตน 
ความขัดแย้งกจ็ะปรากฏ และหาวิธีการจัดการได้ง่ายกว่าเงื่อนไขทีเ่ป็นนามธรรม 

2.2.8 สาเหตุความขัดแย้งตามแนวคิดทางพระพุทธศาสนา 
มูลเหตุแห่งความขัดแย้ง คือ อกุศลมูล อันประกอบด้วย (ความโลภ) หมายถึง ความพยายาม

ที่จะท าให้ภาพตัวเองเป็นจริงขึ้นมา โดยการครอบครองสิ่งที่จะเสริมภาพนั้น ท าให้เกิดการแย่งชิง
สิ่งที่ตนต้องการ ท าให้คนเราขัดแย้งกัน เพราะต่างถือความต้องการของตนเป็นใหญ่ มูลเหตุประการ
ต่อมา คือ โมหะ (ความหลง) จะเกิดขึ้นเมื่อความคิด (อุปาทาน) ติดยึด เป็นการปรุงแต่งภาพตัวเอง
ขึ้นมา ยึดตนเองเป็นศูนย์กลางเป็นเหตุให้ปกป้องตัวเองอยู่ตลอดเวลา พยายามท าให้คนอ่ืนด้อยกว่า  
เมื่อเวลาตนเองท าผิด จึงมักผลักไปโทษคนอ่ืนแทน หรือเป็นพวกที่ไม่ยอมรับ เมื่อคนอ่ืนแสดงความคิดเห็น
ต่างจากคนก็จะแสดงอารมณ์หงุดหงิดออกมา เป็นต้น มูลเหตุประการสุดท้าย คือ โทสะ (ความโกรธ) 
เป็นอาการแสดงออกจากความไม่ชอบใจ มีความขุ่นเคือง ชิงชัง เป็นเหตุก่อความขัดแย้ง เพราะเกิด
ความระแวงต่อกัน เก็บกด ขาดสติตรึกตรอง มีพฤติกรรมที่ไม่ดีแสดงออกมา เกิดความไม่มั่นคง
ทางจิตใจ มีอารมณ์ตึงเครียดตลอดเวลา ทั้งความโลภ ความโกรธ และความหลง จะเป็นสิ่งปรุงแต่ง
ให้เกิดความทุกข์ น าไปสู่ความขัดแย้ง เนื่องจากคนที่คิดถึงแต่ความต้องการของตนเองเป็นใหญ่
ในปัจจุบันการสื่อสาร วาจา การพูดติเตียนเป็นเหตุท าให้เกิดความขัดแย้งเล็กๆ น้อยๆ ในองค์กร
ได้ง่ายขึ้น (McConnell, 1995, p. 53) 

เมื่อกล่าวโดยสรุปแล้ว “เหตุปัจจัยที่ก่อให้เกิดความขัดแย้ง” ของศาสนาพุทธนั้น มีตัวแปร
ใน 2 มิติหลักๆ ด้วยกัน กล่าวคือ ตัวแปรภายใน และตัวแปรภายนอก ซึ่งตัวแปรภายในนั้น มุ่งเน้นไปที่ 
“กิเลส” และพฤติกรรมอันเป็นดั้งเดิม หรือเป็นสัญชาติญาณของมนุษย์ และตัวแปรภายนอกที่มุ่งเน้น
ไปที่ปัจจัยภายนอก อันได้แก่ สภาพทางเศรษฐกิจ สังคม ค่านิยม อ านาจและพฤติกรรมต่างๆ ที่มนุษย์
ได้แสดงออกมา ในการบริหารองค์การนั้น ผู้บริหารจ าเป็นต้องมีการรับรู้ (perception) ที่สัมผัสได้ถึง
ระดับของความขัดแย้งที่เกิดขึ้นเพราะนั่นหมายถึง การมีปรอทที่สามารถรับรู้และมีสัญญาณเตือนภัย
ในใจ เพื่อที่จะบอกให้ทราบว่า เมื่อใดควรจะจัดการอย่างไรกับความขัดแย้ง อันจะน าไปสู่ป ระโยชน์
ในการบริหารงาน (สุวิทย์ อุดมพาณิชย์, 2548, หน้า 153) 
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2.3 แนวคิดการแก้ปัญหาความขัดแย้ง 
 

ปัญหาของสังคมในสมัยพุทธกาล ส่วนหนึ่งมาจากฐานะทางเศรษฐกิจ ที่กล่าวเช่นนี้เพราะว่า
สังคมบางกลุ่มมีความเป็นอยู่อย่างสบาย แต่ในขณะเดียวกันสังคมบางกลุ่มกลับทุกข์ยากล าบาก ทั้งนี้
เกิดจากโครงสร้างของสังคมที่อยู่ภายใต้อิทธิพลของระบบชนชั้นวรรณะ พระองค์ได้ท าการปฏิรูป
สังคมใหม่ วางระบบสังคมใหม่ เพื่อความเหมาะสมและเฉลี่ยความสุขให้ทั่วถึงกัน แต่กลับพบว่า 
พุทธวิธีในการปฏิวัติหรือปฏิรูปสังคมนั้น พระพุทธเจ้าไม่ได้ทรงท าลายล้างหรือบังคับสังคมเก่า
ในเชิงกายภาพ คือ บุคคล สถานที่ เครื่องมืออุปกรณ์ แต่ทรงท าลายเป้าหมาย หลักการหรือแนวคิด
ที่เป็นไปเพ่ือการรับใช้หรือเชิดชูบูชาตัวบุคคลหรือพระพรหม ทรงปฏิเสธคัดค้านแนวคิด ความเชื่อ 
ความศรัทธาหรือพิธีกรรมที่งมงาย อีกท้ังพระองค์ก็มิได้เข้าไปก้าวก่ายหรือแทรกแซงยุ่งเกี่ยวกับระบบ
โครงอ านาจของรัฐ พระองค์ทรงปฏิวัติและปฏิรูปสังคมด้วยหลักการที่เป็นชุดความจริงแบบใหม่
ซึ่งพระองค์ได้ตรัสรู้หรือค้นพบด้วยพระองค์เอง นั่นก็คือ หลักศีลธรรมที่มีลักษณะแห่งสันติวิธี และ
ผลลัพธ์ของการปฏิวัติและปฏิรูปก่อให้เกิดสังคมและการเมืองแห่งธรรมะ ที่เรียกว่า พุทธบริษัท 4 คือ 
ภิกษุ ภิกษณี อุบาสก อุบาสิกา (พระมหาดวงเด่น ฐิตญาโน, 2556, หน้า 46-48) 

วิธีที่ดีที่สุด ก็คือ การสร้างกลไกเพ่ือจะแก้ไขความขัดแย้งและอยู่ร่วมกันโดยสันติ 
เอ้ืออ านวยประโยชน์ซึ่งกันและกัน พยายามหลีกเลี่ยงความขัดแย้งด้วยการมีข้อตกลงที่ทุกฝ่ายยอมรับได้ 
โดยอาศัยหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา คือ การรักษาศีล สมาธิ ปัญญา ขึ้นในสังคม (พระธรรม
โกศาจารย์, 2553, หน้า 34) น าเอาหลักธรรมค าสั่งสอนไปพัฒนาสังคมเมืองน่านให้ดีขึ้น มีการสร้าง
กฎกติกาของความสัมพันธ์ในสังคม ควบคู่ไปกับอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม จัดสรร
ทรัพยากรที่ดินท ากินและทรัพยากรอื่นๆ ของชุมชนเพื่อทุกฝ่ายสามารถจะได้ประโยชน์ร่วมกัน  
อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข สอดคล้องกับหลักการของพระพุทธศาสนาซึ่งชื่อได้ว่าเป็น “ศาสนา
แห่งสันติ” เนื่องจากพระพุทธศาสนายอมรับได้ว่า “ความขัดแย้งเป็นธรรมชาติของมนุษย์และสังคม” 
(พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส, 2547, หน้า 175) และพระพุทธเจ้ายังทรงมองว่าความขัดแย้งนั้นเป็น 
“ธรรมชาติของมนุษย์” ซึ่งเป็น “สิ่งที่มนุษย์หลีกเลี่ยงไม่พ้น” พระองค์น าเสนอค าว่า “ทุกข์” 
ใน “ไตรลักษณ์” และพยายามจะย้ าว่า “เราสอนเรื่องทุกข์กับความดับทุกข์” ขึ้นมาเพ่ืออะไร สิ่งที่
กล่าวมานี้เกี่ยวข้องกับการจัดการทางสังคมเมืองน่าน โดยการน าเอาหลักศาสนาและวัฒนธรรม 
(religion and culture) มาปรับใช้ในการอยู่ร่วมกันในสังคม เพราะฉะนั้นคนในสังคมจึงมีความสามารถ
ข้ามจากสภาพธรรมชาติ (the state of nature) มาสู่ the state of religion and culture ได้ในที่สุด 
สังคมเมืองน่านจึงสามารถอยู่ร่วมกันโดยสันติ ไม่มีความขัดแย้งกัน หรือถ้ามีความขัดแย้งเกิดขึ้น
ก็มีกลไกในการแก้ไขความขัดแย้งนั้นได้ (พระชยานันทมุนี, 2555, หน้า 158) 

เงื่อนไขที่ส าคัญที่สุด the state of religion and culture จะต้องเป็นที่ยอมรับ
และมีความชอบธรรม โดยคนในสังคมที่เป็นสมาชิกของชุมชนทุกคนยอมรับสภาพของ the state of 
religion and culture นั้น เช่น ประเด็นในเรื่องผลประโยชน์ที่ลงตัว ประเด็นในเรื่องอ านาจ
ที่เป็นที่ยอมรับ ประเด็นในเรื่องความเป็นธรรมของสังคม ประเด็นเรื่องความยุติธรรมในกระบวนการ
กฎหมายและศาล และการยอมรับมาตรการ กระบวนการของการแก้ไขความขัดแย้งโดยธรรมะ เช่น 
ความขัดแย้งเรื่องที่ท ากินก็สามารถแก้ไขปัญหาด้วยการเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม ประนีประนอม
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ยอมความ เจรจาไกล่เกลี่ย จนเอื้อประโยชน์ต่อทุกฝ่ายและทุกฝ่ายพอใจ แต่เมื่อใดก็ตามที่คนในสังคม
ไม่สามารถจะยอมรับ state of religion and culture ได้อีกต่อไป เพราะระบบและกลไกดังกล่าว
ไม่สามารถจะแก้ไขความขัดแย้งได้ คนในสังคมที่อยู่ในชุมชนเดียวกันนั้นก็อาจจะข้ามแดนจาก  
the state of religion and culture ไปสู่ state of nature นั่นคือ การใช้พละก าลังและความรุนแรง
เข้าแก้ไขปัญหา และอาจจะลงเอยด้วยการสูญเสียชีวิต บาดเจ็บทางกาย หรือสูญเสียทรัพย์สิน  
ความขัดแย้งอาจจะยุติลง แต่ในบางกรณีก็เป็นเพียงชั่วคราวเท่านั้น และกรณีที่เลวที่สุดก็คือ การใช้
ก าลังรุนแรงขึ้นได้ (ลิขิต ธีรเวคิน, 2552, หน้า 9) 

ก่อนที่จะแก้ปัญหาได้จะต้องท าให้ทุกคนยอมรับว่าความขัดแย้งเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ 
และมิใช่สิ่งเลวร้ายทุกฝ่ายจะต้องช่วยกันเปลี่ยนความขัดแย้งให้เป็นปัญหาที่ต้องช่วยกันแก้ไขแทนที่
จะโยนความผิดให้กันพยายามหาวิธีแก้ไขและน ามาใช้ประโยชน์ด้วยวิธีต่างๆ ดังนี้  

1) การบังคับและกดดัน ซึ่งจะท าให้มีการแพ้-ชนะ โดยฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดใช้อ านาจ
หน้าที่ที่เป็นทางการ เช่น ในกรณีความขัดแย้งของผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชาโดยผู้บังคับบัญชา
บังคับให้ยุติความขัดแย้งโดยอาศัยกฎระเบียบต่างๆ 

2) การประนีประนอม หมายถึง การใช้วิธีเจรจาต่อรองเปลี่ยนความยินยอม ถ้อยที
ถ้อยอาศัย หรือที่เรียกว่าพบกันคนละครึ่งทาง หลักส าคัญ คือ คู่กรณีแต่ละฝ่ายต่างก็ได้ประโยชน์
และต้องยอมเสียสละประโยชน์บ้างมิใช่ฝ่ายหนึ่ งได้หรือเสียแต่อย่างเดียว อีกวิธีหนึ่ งของ
การประนีประนอม คือ แยกกลุ่มที่ขัดแย้งกัน จนกว่าจะหาข้อยุติได้ เลี่ยงการเผชิญหน้ากัน หรือ
ให้สิ่งของตอบแทนแก่กลุ่มหนึ่ง เพ่ือยุติข้อขัดแย้ง 

3) การแก้ปัญหาร่วมกัน ควรจะเปลี่ยนความขัดแย้งให้เป็นปัญหาที่คู่กรณีจะต้อง
ร่วมมือแก้ไขหรือหาทางออกที่เหมาะสม ผู้บริหารควรท าให้ผู้ใต้บังคับบัญชารู้สึกว่าตนมีส่วนร่วม  
ในการออกความคิดเห็นและแก้ปัญหา ถ้าหาวิธีการแก้ปัญหาด้วยการเห็นพ้องต้องกันเป็นเอกฉันท์ 
ได้ก็จะเป็นการดีแต่ใช้เวลามาก 

อรุณ รักธรรม (2525, หน้า 195–196) ได้กล่าวถึงวิธีจัดการความขัดแย้งไว้ 2 วิธี คือ 
1) กระตุ้นความขัดแย้งภายในองค์การ เพราะระดับความขัดแย้งต่ า เกินไป 

โดยได้เสนอวิธีกระตุ้นความขัดแย้ง ไว้ดังนี้ 
(1) ส่ ง เสริมให้มีการแข่งขัน เช่น การให้ โบนัส ผลตอบแทนแบบจูงใจ

ในการปฏิบัติงาน หรือค ายกย่องชมเชยส าหรับผลการปฏิบัติงานที่ดีเด่น จะท าให้เกิดความขัดแย้ง
ระหว่างกลุ่มได้ โดยแต่ละกลุ่มจะพยายามปฏิบัติงานของกลุ่มตนให้ดีกว่ากลุ่มอ่ืนๆ 

(2) การเลือกผู้บริหารที่เหมาะสม ถ้าเราเลือกผู้บริหารที่เหมาะสมส าหรับกลุ่ม
แต่ละกลุ่มได้กระตุ้นให้ระดับความขัดแย้งเพิ่มขึ้นได้  และจะท าให้องค์การมีประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน เช่น บางกลุ่มมีแนวความคิดใหม่ๆ เสมอ แต่จะไม่แสดงปฏิกิริยาอะไรเลย ถ้าได้
ผู้บริหารที่เผด็จการมากเกินไป และไม่ยอมให้มีทรรศนะที่ไม่เห็นด้วย แต่ถ้าได้ผู้บริหารที่เป็น
ประชาธิปไตยก็จะท าให้กล้าแสดงความคิดใหม่ๆ เพ่ือจะน าองค์การไปสู่การปฏิบัติงานที่มี
ประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน 
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(3) การใช้บุคคลภายนอกในองค์การ ถ้ามีความขัดแย้งน้อย มีการปฏิบัติงาน
เฉื่อยชา เราจะน าบุคลคลภายนอกที่มีภูมิหลัง ค่านิยม ความคิดเห็น และแบบของการบริหาร
ที่แตกต่างจากท่ีเป็นอยู่เข้ามาร่วมในองค์การ ก็จะก่อให้เกิดความขัดแย้งเพ่ิมขึ้นได้ 

(4) การโยกย้ายพนักงานและแบ่งทีมงานใหม่  เป็นอีกวิธีหนึ่งที่ก่อให้เกิด
ความขัดแย้งกันได้ เพราะจะท าให้กลุ่มดังกล่าวมีความรับผิดชอบใหม่หรือมีสมาชิกใหม่ ซึ่งจะ
ก่อให้เกิดระยะของความไม่แน่นอน และมีการปรับตัวในระยะแรก ซึ่งจะก่อให้เกิดความขัดแย้ง
และอาจจะน าไปสู่วิธีการปฏิบัติงานที่ดีได้ 

(5) การให้มีบรรยากาศในการออกความคิดเห็น เป็นการก่อให้เกิดความขัดแย้งได้ 
เมื่อกลุ่มเห็นการปฏิบัติขององค์การไม่ถูกตอ้ง หรือมีวิธีการปฏิบัติงานใหม่ๆ มาเสนอ 

2) การลดและระงับความขัดแย้งที่เกิดขึ้น ดังนี้ 
(1) การจัดหาทรัพยากรเพ่ิมขึ้นในกรณีที่ความขัดแย้งของกลุ่มในองค์การเกิดขึ้น   

เพราะการแย่งทรัพยากร เราอาจใช้วิธีการหาทรัพยากรเพ่ิมข้ึนเพื่อระงับการขัดแย้งได้ 
(2) ให้ข้อมูลที่เป็นไมตรีระหว่างกลุ่ม กล่าวคือ ในกลุ่มที่มีความขัดแย้งกัน เราจะน า

ข้อมูลที่เป็นไมตรีและข้อมูลที่ดีของแต่ละกลุ่มไปให้อีกกลุ่มหนึ่งได้รับรู้ เพื่อให้เกิดความรู้สึกที่ดี
กับกลุ่มที่เรามีความขัดแย้ง 

(3) เพ่ิมความเกี่ยวพันทางสังคมระหว่างกลุ่มให้มากขึ้น เช่น เพ่ิมการสังสรรค์
ระหว่างกลุ่มซึ่งจะท าให้กลุ่มมีความใกล้ชิดกันมากขึ้น สนิทสนมกันมากขึ้น ซึ่งการท าเช่นนี้จะช่วยท าให้
ลดข้อสงสัยขัดแย้งได้ 

(4) โดยการกลบเกลื่อน การที่พยายามลืมหรือไม่พูดถึงความขัดแย้งที่เกิดขึ้น
หรือเห็นว่าเป็นเรื่องธรรมดา จะท าให้ความขัดแย้งลดลงได้ 

(5) การหลีกเลี่ยงความขัดแย้ง คือ การที่พยายามหลีกเลี่ยงข้อขัดแย้งที่จะเกิดขึ้น
โดยอาจหนีออกจากกลุ่ม เช่น ขอย้ายตัวเองออกจากแผนกนี้ 

(6) การสับเปลี่ยนหน้าที่งาน นั่นคือ ถ้าแต่ละกลุ่มมีความขัดแย้งกับกลุ่มอ่ืนมาก 
กลุ่มก็จะมุ่งมีทรรศนะอยู่ที่กลุ่มของตนเองมากเกินไป ดังนั้น ถ้ามีการหมุนเปลี่ยนไปท างาน
ในกลุ่มต่างๆ จะช่วยท าให้เกิดความเข้าใจในระหว่างกลุ่ม และช่วยให้มีทรรศนะกว้างขึ้นย่อมลด
ข้อขัดแย้งลงได ้

(7) การประนีประนอม คือ เป็นการให้กลุ่มที่มีความขัดแย้งกันยอมรับการตัดสิน
ของบุคคลที่สามท่ีเข้ามาไกล่เกลี่ยประนีประนอม ท าให้ความขัดแย้งลดลงได้ 

(8) การหาศัตรูร่วม ในบางครั้งการมีศัตรูร่วมภายนอกจะท าให้กลุ่มต่างๆ ภายใน
องค์การที่มีความขัดแย้งกัน ลดความขัดแย้งและหันหน้าเข้าหากันได้ 

(9) การหาเป้าหมายร่วม การที่ ให้กลุ่มที่มีความขัดแย้งกันร่วมกันพัฒนา
เป้าหมายร่วมซึ่งเป็นผลประโยชน์ทุกๆ กลุ่ม การกระท าดังนี้จะท าให้ทั้งสองกลุ่มร่วมมือกัน
และมีมิตรภาพต่อกันเพ่ิมข้ึน ความขัดแย้งจะลดลง 

(10) การใช้อ านาจบังคับ วิธีนี้ผู้บริหารสูงกว่าจะออกค าสั่งชี้ขาดลงไปเลย 
เพ่ือระงับความขัดแย้งท่ีเกิดข้ึน แต่บ่อยครั้งวิธีนี้ไม่ได้แก้ปัญหาความขัดแย้งอย่างแท้จริง 
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(11) การเผชิญหน้า หรือการแก้ปัญหาร่วมกัน คือ น าเอากลุ่มที่มีความขัดแย้งกัน 
มาอภิปรายถึงหัวข้อความขัดแย้ง ด้วยวิธีการที่ความขัดแย้งระหว่างกลุ่มจะถูกเปลี่ยนให้เป็น
สถานการณ์ทางการแก้ปัญหาร่วมกัน และจะพยายามหาข้อยุติที่ทุกฝ่ ายยอมรับ ซึ่งผลยุติจะมี 
2 ลักษณะ คือ ความเห็นสอดคล้องกันก็เท่ากับเป็นผู้ชนะทั้งสองฝ่าย และการใช้เป้าหมายที่ยอมรับ
ร่วมกันที่จะก่อให้เกิดการร่วมมือกันข้ึนอย่างมาก 

ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์ (2542, หน้า 164-165) ได้กล่าวถึง วิธีการจัดการความขัดแย้ง
ในองค์การมี 3 รูปแบบ คือ 

1) วิธีการสร้างสิ่งเร้า เพื่อช่วยแก้ปัญหาความขัดแย้งของทั้งสองฝ่าย เช่น ให้มี
ที่ปรึกษา ภายนอกเป็นบุคคลที่สาม เพ่ือมาช่วยขจัดปัญหาความขัดแย้งที่เกิดขึ้น ให้สองฝ่ายได้ตกลง
ปรึกษากัน เพื่อหาข้อยุติให้ได้ และจัดโครงสร้างองค์การใหม่ หรือย้ายบุคคลที่รับผิดชอบรวมทั้ง
การแข่งขันให้สิ่งล่อใจหรือให้ค่าตอบแทนท าให้เกิดความสนใจ ตลอดจนอาจเลือกผู้บริหารที่เหมาะสม
กับสถานการณ ์

2) วิธีลดความขัดแย้งในองค์การ เช่น การจัดให้แต่ละกลุ่มได้เห็นถึงข้อดีข้อเสีย
ของอีกกลุ่มหนึ่งหรือให้มีการเผชิญหน้า พบปะสังสรรค์ จัดงานร่วมงานกัน หรือให้หัวหน้าของทั้งสองกลุ่ม
ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน 

3) วิธีการให้เห็นผลความขัดแย้งซึ่งมี 2 วิธี คือ 
(1) บังคับหรืออ่อนข้อ เป็นการแก้ปัญหาด้วยการให้เห็นชนะและแพ้ เช่น  

ใช้อ านาจบังคับ สร้างความสงบโดยไม่จัดการกับความขัดแย้ง หลีกหนีจากการตัดสินใจและเผชิญหน้า
และใช้เสียงส่วนใหญ่ตัดสิน 

(2) ประนีประนอม เป็นวิธีการที่ให้แต่ละฝ่ายอ่อนข้อเข้าหากัน หรือถอนตัวไป 
เช่น การจัดการโดยวิธีการเลือกคนที่ชอบพอกัน ตกลงกันให้มาอยู่ด้วยกัน หรือไม่พูดถึงความขัดแย้งเลย 
แต่กลับย ้าที่ความร่วมมือ การท างานเป็นทีม และก าจัดความขัดแย้งด้วยการถอนตัว 

สุเทพ พงศ์ศรีวัฒน์ (2544, หน้า 225-226) ได้กล่าวถึงวิธีการจัดการความขัดแย้ง ไว้ 5 วิธี
ด้วยกัน คือ 

1) การแข่งขัน (competing) เป็นวิธีการแก้ความขัดแย้งที่มีฝ่ายหนึ่งพยายาม
ทุกวิถีทางที่จะให้ฝ่ายตนได้รับประโยชน์มากที่สุด โดยไม่ค านึงถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับฝ่ายอื่น
ที่เกี่ยวข้อง หรือพยายามแสดงให้คนอ่ืนเห็นว่าความเห็นหรือข้อสรุปของด้านถูกต้อง หรือพยายาม  
ชี้ชวนให้ผู้อ่ืนเห็นว่าใครคือ ผู้ควรได้รับค าต าหนิจากปัญหาที่เกิดขึ้น 

2) การร่วมมือ (collaborating) เป็นวิธีการที่บุคคลมุ่งที่ เป้าหมายตนเอง
และให้ความร่วมมือต่อการแก้ปัญหา โดยทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับความขัดแย้งต่างพยายามตอบสนอง
ความต้องการของทุกฝ่ายให้ได้มากที่สุด การผ่อนปรนเป็นวิธีที่ให้ทุกฝ่ายแก้ปัญหาด้วยการมองหาจุดต่าง
มากกว่าการเปลี่ยนประเด็นหลักที่เป็นเป้าหมายของแต่ละฝ่าย ซึ่งได้แก่ การหาข้อยุติที่ทุกฝ่าย
เป็นผู้ชนะ (win-win solution) สามารถบรรลุเป้าหมายของตนและทั้งเป็นที่ยอมรับเชิงเหตุผล
ของทั้งสองฝ่าย 
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3) การหลีกเลี่ยง (avoiding) เป็นวิธีที่บุคคลผู้นั้นอาจยอมรับว่ามีความขัดแย้ง
เกิดขึ้น และต้องการถอนตัวออกหรือยอมรับการเก็บกดจากความขัดแย้งนั้น ตัวอย่างของการหลีกเลี่ยง 
รวมถึงพยายามแสดงความเฉยเมยต่อความขัดแย้ง หลบหลีกการเผชิญหน้ากับบุคคลที่ตนขัดแย้ง 

4) การยินยอม (accommodating) เป็นวิธีการที่ฝ่ายหนึ่งพยายามเอาใจคู่กรณี 
โดยการค านึงถึงผลประโยชน์ของผู้นั้นเหนือผลประโยชน์ของตัวเอง กล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือ เพ่ือเห็นแก่
มิตรภาพอันดีงามต่อกัน ฝ่ายหนึ่งยินดีที่จะเป็นผู้เสียสละเป้าหมายของตนเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย
ของคู่กรณี ยอมสนับสนุนความคิดเห็นของผู้อื่นแม้จะต้องเก็บความคิดเห็นของตนไว้ก็ตาม หรือ
ยอมให้อภัยแก่คนฝ่าฝืนกฎกติกาโดยยอมรับผลใดๆ ที่อาจเกิดข้ึนจากการกระท าเช่นนั้นไว้เอง 

5) การประนีประนอม (compromising) เป็นวิธีการที่แต่ละฝ่ายต่างยินยอมที่จะเสีย
บางส่วนที่ตนเองต้องการท านองเดียวกันคนละส่วน เพ่ือเป็นการรอมชอมต่อกันในการประนีประนอม
จึงไม่มีผู้ชนะหรือผู้แพ้ชัดเจน เป็นสิ่งที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งอย่างเท่าเทียมกันโดยยอมรับว่าข้อยุติ
ที่ได้ไมอ่าจสร้างความพอใจแก่ทั้งสองฝ่ายได้อย่างเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ตามที่ต้องการ 

เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ์ (2544, หน้า 7-8) ได้อธิบายว่า เมื่อบุคคลเผชิญกับความขัดแย้ง
จะใช้วิธีจัดการกับความขัดแย้ง ดังนี้ 

1) การอยู่เฉยๆ เป็นทางเลือกแรกของบุคคลเมื่อเผชิญกับความขัดแย้ง พฤติกรรม
ที่แสดงออกมีหลายรูปแบบ เช่น ไม่สนใจว่ามีความขัดแย้งเกิดขึ้น ปฏิเสธว่ามีความขัดแย้ง
ในหน่วยงาน ไม่ยอมรับว่าเป็นหน้าที่ของตนที่จะไปแก้ปัญหาความขัดแย้ง เลือกสนใจเฉพาะความขัดแย้ง
ที่ตนได้ประโยชน์ บุคลากรที่เลือกวิธีนี้ถือคติว่าเมื่อเวลาผ่านไปความขัดแย้งจะลดลงไปเอง 
แต่อันตรายของการอยู่เฉยๆ ก็คือ จะท าให้ความขุ่นเคืองหรือความเป็นปฏิปักษ์ระหว่างกันเพ่ิมขึ้น
หรือรุนแรงขึ้น จนเป็นการท าลายไม่ให้องค์การบรรลุเป้าหมาย หรือยากแก่การควบคุมหรือแก้ไข
อย่างนิ่มนวลได้ 

2) การระงับความขัดแย้ง เป็นทางเลือกที่สองของบุคคล ก็คือ การเข้าระงับหรือบังคับ
ให้ความขัดแย้งสิ้นสุด บุคคลจะเผชิญในลักษณะใดขึ้นกับวิธีที่เขามองความขัดแย้ง ถ้ามองว่าเลวร้าย 
เขาจะระงับให้สิ้นสุดหรือไม่ให้เกิดข้ึน แต่ถ้ามองว่าเขาอาจแพ้ เขาจะพยายามให้ชนะหรือแพ้น้อยที่สุด 
ในทางตรงข้ามถ้าสถานการณ์นั้นเขาอาจชนะ เขาจะพยายามชนะให้มากที่สุด คนมีอ านาจมักระงับ
ความขัดแย้งด้วยก าลังหรือข่มขู่ โดยแสดงพฤติกรรมรูปแบบต่างๆ 

3) การบริหารความขัดแย้ง เป็นทางเลือกที่สามของบุคคล การบริหารความขัดแย้ง
กับการแก้ปัญหาความขัดแย้งไม่เหมือนกัน การแก้ปัญหาความขัดแย้งเป็นยุทธศาสตร์ในการบริหาร
ความขัดแย้ง ความส าคัญในการบริหารความขัดแย้ง ก็คือ การรักษาสภาพสมดุลระหว่างประสิทธิภาพ
และความคิดสร้างสรรค์ในหน่วยงาน 

พรรณราย ทรัพยะประภา (2548, หน้า 61-62) ได้จ าแนกวิธีการจัดการความขัดแย้งไว้ดังนี้ 
1) ปฏิเสธหรือหลีกเลี่ยง (ชนวนแก้ไขความขัดแย้งดัวยการปฏิเสธว่ามีความขัดแย้ง

เกิดข้ึน ผลที่เกิดตามมา คือ ความรู้สึกว่าฝ่ายหนึ่งชนะ แต่อีกฝ่ายหนึ่งแพ้ วิธีนี้เหมาะสมเม่ือปัญหานั้น
ไม่ส าคัญเท่าไรนัก เวลายังไม่ เหมาะสม ถ้าปล่อยเวลาไปให้สงบลงเสียก่อนจะเหมาะสมกว่า
และควรใช้ในระยะสั้น แต่วิธีนี้ไม่เหมาะสมเมื่อปัญหานั้นเป็นปัญหาส าคัญหรือเมื่อปัญหาไม่หมดไป 
แต่ยังคงอยู่หรือจะลุกลามต่อไป 
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2) เก็บกดหรือกลบเกลื่อน ผู้ที่ใช้วิธีนี้จะแก้ไขความขัดแย้งด้วยการกลบเกลื่อน หรือ
เก็บกดปัญหา เสแสร้งว่าไม่โกรธ ไม่ขัดแย้ง และยังมีความสัมพันธ์ดี ผลที่ตามมา  คือ ความรู้สึกว่า
ฝ่ายหนึ่งแพ้ และอีกฝ่ายหนึ่งชนะ ฝ่ายที่คิดว่าตนเองแพ้จะรู้สึกหงุดหงิด โกรธเคือง ปกป้อง ตนเอง
และเจ็บใจแค้นใจอยู่เงียบๆ ถ้าเขาเก็บกดปัญหาความขัดแย้งนั้นๆ เอาไว้เสมอ ในอนาคตอาจจะ
ระเบิดออกมาได้ ซึ่งให้ผลเป็นทางลบ วิธีนี้เหมาะสมเช่นเดียวกับวิธีการหลีกเลี่ยง แต่เพ่ิมความส าคัญ
ในการรักษาสัมพันธภาพระหว่างบุคคลเอาไว้ด้วย จ าเป็นต้องยอมแพ้เพราะว่าอีกฝ่ายหนึ่งเป็นคนส าคัญ
หรือมีอ านาจสูงกว่า แต่วิธีนี้ไม่เหมาะสมเนื่องจากว่าความลังเลใจที่จะจัดการกับปัญหาจะท าให้
ปัญหานั้นถูกมองข้ามไป และไม่เหมาะสมถ้าคนที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหานั้นมีความพร้อม
และความเต็มใจที่จะแก้ปัญหานั้น แต่เขาไม่มีโอกาส รวมทั้งการเสแสร้งท าตนว่าไม่ขัดแย้งนั้น
เป็นการหลอกตนเอง 

3) ใช้อ านาจหรือการบังคับ ผู้ที่ใช้วิธีนี้จะใช้อ านาจหรือต าแหน่งตามสิทธิหน้าที่
ของตนอย่างเต็มที่ รวมทั้งใช้กฎระเบียบข้อบังคับหรือกฎหมาย ผลที่ตามมาก็คือ ความรู้สึกว่า
ฝ่ายหนึ่งชนะและอีกฝ่ายหนึ่งแพ้ ถ้าฝ่ายที่ถูกใช้อ านาจรู้สึกว่าตนเองหมดหวังใดๆ แล้ว วิธีนี้เหมาะสม
เมื่อบุคคลผู้นั้นมีอ านาจเต็มตามต าแหน่ง หรือตามสายการบังคับบัญชาอย่างถูกต้องเหมาะสมแล้ว 
และการใช้อ านาจดังกล่าวโดยปราศจากความโกรธแค้นชิงชังเป็นส่วนตัวและเหมาะสม ถ้ าผู้ที่มีส่วน
ในกรณีขัดแย้งได้ตกลงใจร่วมกัน แต่วิธีนี้จะไม่เหมาะสมถ้าผู้แพ้ไม่มีโอกาสได้แสดงออก ซึ่งความต้องการ
ของตนเอง หรือไม่เปิดโอกาสให้เขาพูด ผลเสียที่ตามมาในอนาคตก็คือ ความรู้สึกกดดันว่าถูกบีบบังคับ
โดยการใช้อ านาจบาตรใหญ่ และเมื่อถูกกดดันมากๆ ก็อาจจะระเบิดออกมาเป็นเรื่องใหญ่ได้
เช่นเดียวกัน 

4) ประนีประนอมหรือเจรจาต่อรอง แต่ละฝ่ายที่มีความขัดแย้งกันต่างก็ยอมเสียสละ 
บางอย่างเพ่ือให้มาพบกันครึ่งทาง ผลท่ีตามมาเป็นการชนะ-แพ้ ถ้าการพบกันครึ่งทางดังกล่าว ตั้งอยู่บน
เงื่อนไขบางประการที่ไม่เป็นธรรม วิธีนี้เหมาะสมถ้าทั้งสองฝ่ายมีทางอิสระมากเพียงพอที่จะตัดสินใจ 
และทรัพยากรต่างๆ มีจ ากัด เงื่อนไขในการเสียสละเป็นสิ่งยอมรับกันได้รวมทั้งไม่ปรารถนา
สภาพการชนะ-แพ้ แต่วิธีนี้จะไม่เหมาะสม ถ้าฝ่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้องในปัญหาที่ขัดแย้งนั้นเกิดความสงสัย
ในข้อตกลงที่กระท ากันไว้ อาจจะมคีวามไม่พอใจแอบแฝงซ่อนเร้นอยู่ได้ 

5) ร่วมมือร่วมใจกันแก้ปัญหาความขัดแย้ง วิธีนี้เป็นวิธีที่ทั้งสองฝ่ายมาร่วมมือร่วมใจกัน 
เพ่ือหาข้อตกลงร่วมกันของกลุ่ม ต่างฝ่ายต่างน าเอาความสามารถ ความช านาญของตนมาใช้
ให้เกิดประโยชน์อย่างสร้างสรรค์ ทุกคนเข้าใจชัดเจนและตรงกันว่าต าแหน่งของแต่ละคนเป็นอย่างไร
ผลที่ตามมาก็คือ ทุกฝ่ายรู้สึกว่าชนะ วิธีนี้เหมาะสมเมื่อมีเวลามากเพียงพอที่จะด าเนินการจัดการ
แก้ปัญหาไปตามกระบวนการ ทุกฝ่ายมีความรับผิดชอบร่วมกัน และรู้ วิธีการต่างๆ ที่จะน ามาใช้
ในกระบวนการแก้ไขปัญหา แต่วิธีนี้จะไม่เหมาะสม ถ้าไม่ท าความกระจ่างแจ้งในเรื่องเงื่อนไขของเวลา 
ความสามารถที่จะน ามาใช้ และข้อตกลงหรือความรับผิดชอบร่วมกัน 

2.3.1 กระบวนการของความขัดแย้ง  
ความขัดแย้งใดๆ ก็ตามย่อมมีความเกี่ยวพันกับปัจจัยต่างๆ ที่แวดล้อมองค์การนั้นอยู่ 

ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นมีความเป็นไปอย่างเป็นกระบวนการ (process) นั่นหมายถึง การเกิด
ความขัดแย้งมีความเป็นเหตุเป็นผลกันและกัน และมีปฏิกิริยาตอบโต้กันในระหว่างปัจจัยเหล่านั้นด้วย 



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฏัรา
ชนคริน

ทร์

60 
 

ในการวิจัยครั้งนี้ ได้น าเสนอกระบวนการความขัดแย้งตามแนวคิดที่เสนอโดย Walton 
(1987) แนวคิดของ Robbins (2003) แนวคิดของ Coffey, Cook & Hunsaker (1994) และแนวคิด
ของพุทธศาสนา ที่ศึกษาโดย McConnnell (1995) ส่วน Walton (1987, p. 73) กล่าวถึง ความขัดแย้งว่า
มีความเป็นพลวัตร (dynamic of conflict) ดังที่อธิบายด้วยภาพ 2 ชี้ให้เห็นว่า ความขัดแย้ง
มีความสัมพันธ์จาก 3 ปัจจัย ได้แก่ บริบทที่แวดล้อมอยู่ในภาพกว้าง ซึ่งเป็นปัจจัยผลักดันให้เงื่อนไข
ภายในองค์การนั้นก่อเกิดความขัดแย้งขึ้นมา โดยมีตัวชี้วัดความขัดแย้ง คือ  การตั้งตัวเป็นศัตรู
การไม่ให้ความร่วมมือ หรือการหลีกหนีปัญหา เป็นต้น 

กระบวนการของความขัดแย้งนั้น เป็นไปอย่างมีเงื่อนไขและมีปัจจัยสาเหตุทั้ งภายใน
และภายนอกเข้ามาเกี่ยวข้องหลายประการ ส่วน Robbins ได้แบ่งกระบวนการความขัดแย้งออกเป็น 
5 ขั้นตอน ท าให้เห็นเด่นชัดว่า ความขัดแย้งนั้นเกิดเป็นขั้นเป็นตอน มิใช่เกิดขึ้นได้เอง แต่มี
ความสัมพันธ์กันระหว่างปัจจัยสาเหตุต่างๆ ดังต่อไปนี้ (Robbins, 2003, p. 398) 

1) ศักยภาพของการเป็นปรปักษ์กัน (potential opposition or incompatibility)       
เกิดจากสภาพน าหรือเงื่อนไขที่เป็นสาเหตุของความขัดแย้ง แบ่งออกได้ 3 กลุ่ม ได้แก ่

(1) การสื่อสาร (communication) เกิดจากการสื่อสารที่ด้อยคุณภาพจะท าให้
เกิดความเข้าใจผิด หรือการสื่อสารที่น้อยหรือมากเกินไป 

(2) โครงสร้างขององค์การ (organizational structure) ได้แก่ ลักษณะองค์การ 
ขาดความเชี่ยวชาญเฉพาะที่ใช้ท างาน มาตรฐานในการท างาน รูปแบบของผู้น า ระบบการจ่าย
ค่าตอบแทน รางวัล และระดับของการพึ่งพาอาศัยกันระหว่างกลุ่ม 

(3) ตัวแปรส่วนบุคคล (personal variables) ได้แก่ บุคลิกภาพ ค่านิยม ความคิดเห็น
ที่ไม่ตรงกัน 

2) การตระหนักรู้ (cognition and personalization) จากขั้นที่ 1 จะก่อให้เกิด
ความคับข้องใจ จากปัจจัยสาเหตุต่างๆ ขั้นนี้บุคคลจะรับรู้ว่ามีความขัดแย้งเกิดขึ้น (felt conflict) 
หรือเป็นความขัดแย้งที่ เกิดขึ้นได้ (perceived conflict) และบุคคลอาจรู้สึกได้ว่ามีความขัดแย้ง
เกิดข้ึน 

3) แสดงความมุ่ งหมายต่อความขัดแย้งนั้น ( intentions) เป็นความตั้ งใจ
หรือการแสวงหาวิธีการจัดการกับความขัดแย้ง ซึ่งมีอยู่ 5 วิธี ได้แก่ (1) การแข่งขัน (competing) 
เพื่อให้ฝ่ายตนเป็นฝ่ายชนะและอีกฝ่ายหนึ่งต้องแพ้ไป (2) การร่วมมือร่วมใจ (collaborating) 
ใช้ความพยามในการประสานประโยชน์กันและกัน (3) การแบ่งปัน ต่างฝ่ายต่างยอมเสียบางส่วนไป
เพ่ือให้เกิดการประนีประนอม (compromising) (4) การหลีกเลี่ยง (avoiding) อาจจะหนีจากสถานการณ์
ที่ขัดแย้งกันไปเลย หรือพยายามจะระงับความขัดแย้ง (5) การยอมให้ (accommodating) เป็นการเสียสละ
ผลประโยชน์ของฝ่ายตน หรือยอมท าตามความต้องการของฝ่ายตรงข้าม เพ่ือรักษาความสัมพันธ์
ให้คงไว้ต่อไป 

4) พฤติกรรมที่แสดงอออกมา (behavior) ในขั้นนี้จะปรากฏพฤติกรรมที่รับรู้
ได้ชัดเจน เปิดเผย เช่น การรวมกลุ่มคัดค้าน การไม่ให้ความร่วมมือ เป็นต้น 

5) ผลของความขัดแย้ง (outcomes) ผลจากการจัดการแก้ไขความขัดแย้งอาจเป็น
การเพ่ิมสมรรถนะของกลุ่ม หรือท าให้ผลการปฏิบัติงานดีขึ้นได้ เช่น ท าให้การตัดสินใจมีคุณภาพมากขึ้น 
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เกิดความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆ น าไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ดีกว่าหรือลดสมรรถนะของกลุ่ม เช่น 
เกิดความแตกแยก ขาดความร่วมมือในการท างานเป็นทีม การสื่อสารถูกบิดเบือน องค์การไม่สามารถ
บรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ เป็นต้น 

วันชัย วัฒนศัพท์ (2547ก, หน้า 16) ได้สรุปแนวคิดของ Kho, Angeles, Rabe, Bisquera, 
Perez & Bonpin กล่าวถึง ความขัดแย้งว่า ด าเนินไปเป็นขั้นตอนอยู่ 3 ระดับพ้ืนฐาน ได้แก่ 

1) ความขัดแย้งแฝง ( latent conflicts) เป็นความขัดแย้งที่มีอยู่แต่อาจจะ
ยังมองไม่เห็นมีลักษณะเหมือนกับความตึงเครียดที่มีอยู่และความขัดแย้งยังไม่ได้พัฒนาไปเต็มที่
หรือเพ่ิมขึ้นจนเป็นที่สังเกตได้อย่างง่ายๆ ดังนั้น คู่กรณีอาจจะยังไม่ได้ตระหนักว่ามีความขัดแย้ง
เกิดข้ึน 

2) ความขัดแย้งเริ่มปรากฏ (emerging conflicts) เป็นความขัดแย้งที่ เกือบจะ
ปรากฏตัวออกมา เริ่มเห็นว่าใครเป็นคู่กรณี และมีการรับรู้การด ารงอยู่ของข้อพิพาท แต่ก็ยังไม่มี
กระบวนการที่จะลงไปจัดการกับข้อพิพาทนั้น 

3) ความขัดแย้งที่ปรากฏชัดเจน (manifest conflicts) เกิดขึ้นเมื่อคู่กรณีมีการเข้า
ไปวุ่นวายในการพิพาทอย่างชัดเจน เขาอาจจะไปสู่กระบวนการเจรจาและหาทางออก หรือเขาอาจจะ
ถึงทางตันแล้วหรือแย่ไปกว่านั้น ก็คือ เกิดความขัดแข้งอย่างรุนแรง 

2.3.2 การจัดการความขัดแย้งแบบสร้างสรรค์ 
การจัดการความขัดแย้งแบบสร้างสรรค์นั้น หมายถึง วิธีการที่มีการเสนอความคิดเห็นใหม่ๆ 

มีการปรับแนวคิด กระบวนทัศน์ มีการแลกเปลี่ยนข้อมูล ตลอดจนปรับแนวทางปฏิบัติ เพ่ือให้เกิด
การแก้ปัญหาร่วมกัน Coffey, Cook & Hunsaker (1994, p. 403) ได้เสนอว่าทักษะที่จ าเป็น
ในการจัดการความขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์ คือ  

1) ประเมินถึงธรรมชาติของความขัดแย้งท าให้เกิดผลตามมาในทางสร้างสรรค์
หรือท้าทาย 

2) ค้นหาสาเหตุความขัดแย้งพบว่ามีอยู่ 5 สาเหตุใหญ่ๆ คือ 
(1) การมีเป้าหมายต่างกัน 
(2) เกิดจากการตีความจากอารมณ์ หรือความรู้สึกที่แตกต่างกัน 
(3) การออกแบบโครงสร้างท าให้เกิดจากการคาดหวังในบทบาทหรือต าแหน่ง

ต่างกัน 
(4) เกิดจากบรรยากาศที่คอยจ้องท าลายกัน เต็มไปด้วยความไม่เป็นมิตร 
(5) เกิดจากความแตกต่างของบุคลิกภาพของแต่ละบุคคล 

3) การจัดการความขัดแย้งควรมีการวางแผนและก าหนดกลยุทธ์ให้เหมาะสมโดยที่
ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในตลอดกระบวนการ มีจุดเน้นที่การแก้ปัญหาแบบชนะ-ชนะ (win-win solution) 
ภายใต้บรรยากาศมิตรภาพและจริงใจที่ผสานเข้าหากัน ในองค์การที่หลากหลายวัฒนธรรม  
การปรับตัวเข้าหากัน ท าให้เกิดการสื่อสารที่ดี สร้างความเข้าใจที่ดี เพราะคนที่มาจากต่างวัฒนธรรม
จะมีมุมมอง การตีความหมาย การประเมินสิ่งต่างๆ ย่อมต่างกัน ดังนั้น สิ่งส าคัญ คือ การเปิดใจ
ยอมรับในวัฒนธรรมของคนอ่ืนๆ ด้วย 
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ผู้วิจัยสรุปได้ว่า การเกิดความขัดแย้งมีความเป็นเหตุเป็นผลกันและกัน และมีปฏิกิริยา
ตอบโต้กันในระหว่างปัจจัยเหล่านั้นย่อมมีความเกี่ยวพันกับปัจจัยต่างๆ ที่แวดล้อมองค์การนั้นอยู่
ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นมีความเป็นไปอย่างเป็นกระบวนการ (process) ส่วนการจัดการความขัดแย้ง
ควรมีการวางแผนและก าหนดกลยุทธ์ให้เหมาะสมโดยที่ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในตลอดกระบวนการ 
มีจุดเน้นที่การแก้ปัญหาแบบชนะ-ชนะ (win-win solution) ภายใต้บรรยากาศมิตรภาพและจริงใจ
ที่ผสานเข้าหากัน 

 
2.4 แนวคิดหลักพระพุทธศาสนากับการแก้ไขความขัดแย้ง 
 

2.4.1 หลักธรรมในการแก้ไขความขัดแย้ง 
ในการอยู่ร่วมกันในสังคมไม่ว่าจะเป็นสังคมขนาดเล็ก เช่น ครอบครัว ห้องเรียน หรือสังคม

ขนาดใหญ่ เช่น โรงเรียน ชุมชน จังหวัด ประเทศ อาจมีการกระทบกระทั่งหรือขัดแย้งกันบ้างซึ่งเป็น
เรื่องธรรมดาของการอยู่ร่วมกันของคนหมู่มาก ดังนั้น เมื่อเกิดปัญหาขัดแย้งกัน จึงควรแก้ปัญหา
ด้วยวิธีสันติเพ่ือการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข หลักธรรมที่ใช้ในการแก้ปัญหาที่ควรน ามาปฏิบัติ มีดังนี้ 

1) ความเมตตากรุณา เมื่อเกิดปัญหาขัดแย้งกัน ในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ให้เรามี
ความรักความปรารถนาดีต่อผู้อื่นเป็นที่ตั้ง เห็นอกเห็นใจผู้ที่ได้รับความเดือดร้อน 

2) การให้อภัย เป็นการแสดงออกถึงความรักความเมตตาอีกวิธีหนึ่งเป็นการยกโทษ
หรือไม่ถือโกรธผู้ที่ท าความเดือดร้อนให้เรา 

3) ความยุติธรรม เป็นคุณธรรมที่ท าให้เกิดความถูกต้องในสังคม เมื่อเกิดข้อขัดแย้งกัน 
4) ความสามัคคี เป็นคุณธรรมที่จ าเป็นในการใช้ชีวิต อยู่ร่วมกันของคนในสังคม ท าให้

เกิดความรักใคร่ปรองดองกัน เมื่อมีปัญหาก็จะร่วมกันแก้ไขให้ลุล่วงไปด้วยดี 
หลักธรรมส าคัญในพระไตรปิฎก มีจุดมุ่งหมายเพ่ือให้ผู้ปฏิบัติบรรลุ “นิพพาน” อันเป็น

เป้าหมายสูงสุดของมวลมนุษย์และสรรพสัตว์ทั้งหลาย ส าหรับหลักธรรมต่างๆ ในพระไตรปิฎกอันเป็น
หลักปฏิบัติเพ่ือไปสู่นิพพานนั้น เป็นหลักธรรมที่มีความเชื่อมโยงสัมพันธ์กันทุกหมวด ไม่มีความขัดแย้งกัน 
สามารถย่อได้และขยายได้ หากย่อจนถึงที่สุดก็จะเหลือเพียงข้อเดียว คือ “ความไม่ประมาท” 
หากขยายความแล้วก็จะได้มากถึง 84,000 ข้อ หรือพระธรรมขันธ์ แบ่งเป็นพระวินัย 21,000 ข้อ 
พระสูตร 21,000 ข้อ และพระอภิธรรม 42,000 ข้อ 

นอกจากนี้ หลักธรรมทั้งหมดในพระไตรปิฎกอาจจะแบ่งให้เหลือ 3 ข้อก็ได้ คือ ละชั่ว ท าดี 
และท าใจให้ผ่องใส หลักธรรม 3 ข้อนี้ เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ไตรสิกขา คือ ศีลสิกขา จิตสิกขา และ
ปัญญาสิกขา หากจะขยายจาก 3 ข้อนี้ ให้เป็น 8 ข้อ ก็ได้เรียกว่ามรรคมีองค์ 8 อันประกอบด้วย 
สัมมาทิฏฐิ สัมมาสังกัปปะ สัมมาวาจา สัมมากัมมันตะ สัมมาอาชีวะ สัมมาวายามะ สัมมาสติ และ
สัมมาสมาธิ โดยสัมมาทิฏฐิ และสัมมาสังกัปปะ จัดอยู่ในปัญญาสิกขา สัมมาวาจา สัมมากัมมันตะ 
และสัมมาอาชีวะ จัดอยู่ในศีลสิกขา สัมมาวายามะ สัมมาสติ และสัมมาสมาธิจัดอยู่ในจิตสิกขา 
หลักธรรมในแต่ละหมวดมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 
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ในการอยู่ร่วมกันในสังคมไม่ว่าสังคมเล็กหรือใหญ่ เช่น โรงเรียน ชุมชน จังหวัด ประเทศ
อาจมีการกระทบกระทั่งขัดแย้งกัน ดังนั้นเมื่อมีปัญหาขัดแย้งกันจึงควรแก้ปัญหาด้วยวิธีสันติ
เพ่ือการอยู่ร่วมกัน หลักธรรมที่ใช้ในการแก้ปัญหาที่ควรน ามาปฏิบัต ิมีดังนี ้

1) ความเมตตากรุณา นิยามค าว่า เมตตา มีความหมายถึง ความรักใคร่ ปรารถนา
จะให้ผู้อ่ืนเป็นสุข กรุณา คือ ความสงสาร คิดจะช่วยให้ผู้อ่ืนพ้นทุกข์ ความปรารถนาให้ผู้อ่ืนได้รับ
ความสุข สามารถแสดงออกได้โดยการช่วยเหลือโดยการกระท า หรือวาจา รวมถึงการไม่ คิดร้าย
ต่อผู้อื่นด้วย ตัวอย่างเช่น การช่วยเหลือเกื้อกูลผู้อื่น มีอาการทางกาย วาจา ที่แสดงต่ อผู้อื่น
ด้วยความสุภาพ นุ่มนวล ช่วยปลอบใจผู้ที่ได้รับความล าบาก ไม่เบียดเบียนผู้ อ่ืนให้เป็นทุกข์  
แสดงความยินดี เมื่อผู้ อื่น ได้รับความสุขและความส า เร็จ  ไม่ข่มขู่  ดูหมิ่น  เสียดสี  พูดจา
ด้วยความเกรี้ยวโกรธเคียดแค้น  

2) ความยุติธรรม นิยามค าว่า ยุติธรรม มีความหมายถึง การปฏิบัติด้วยความเที่ยงตรง 
สอดคล้องกับความเป็นจริง และเหตุผลความเที่ยงธรรม ความชอบธรรม และความชอบด้วยเหตุผล 
ตัวอย่าง ไม่เห็นผิดเป็นชอบ ไม่ล าเอียงเพราะความพอใจรักใคร่ โกธร เกลียด กลัว หลง 

3) ความสามัคคี นิยามค าว่า สามัคคี มีความหมายถึง นิยาม ความพร้อมเพรียง
เป็นน้ าหนึ่งใจเดียวกัน การร่วมมือกันท ากิจการให้ส าเร็จลุล่วงด้วยดีความพร้อมเพรียง หรือ
ความปรองดองกัน ตัวอย่าง รักหมู่คณะ มีใจหวังดี มองคนอ่ืนในแง่ดีเสมอ เข้ามีส่วนร่วมอย่างแข็งขัน
ในกิจการของส่วนรวม เป็นผู้ประสานความสามัคคีในหมู่คณะ ปรับตนเองให้เข้ากับผู้อ่ืนได้  

4) ความมีเหตุผล ปัญญาในการประพฤติปฏิบัติ รู้จักไตร่ตรอง พิสูจน์ให้ประจักษ์  
ไม่หลง งมงาย มีความยับยั้งชั่งใจ ไม่ผูกพันตนเองกับอารมณ์และความยึดมั่นส่วนตัวความสามารถ
ในการหาสาเหตุของสิ่งต่างๆ ได้โดยการคิดใคร่ครวญ ไตร่ตรองปัญหาต่างๆ ว่ามีต้นตอมาจากสิ่งใด 
รวมไปถึงการพิจารณาว่าถ้าท าสิ่งหนึ่งสิ่งใดลงไปแล้วจะเกิดผลดีหรือผลเสียต่อตนเอง และคนอื่น 

พระพรหมคุณาภรณ์, (ป.อ. ปยุตโต, 2548, หน้า 143-144) อริยสัจ 4 กับการแก้ไขปัญหา
ความขัดแย้งหลักค าสอนที่ส าคัญที่สุดอย่างหนึ่งในพระพุทธศาสนาเถรวาท คือ อริยสัจ 4 ในธัมมจัก
กัปปวัตตนสูตร พระพุทธเจ้าได้ทรงประกาศแก่พระปัญจวัคคีย์ว่า เมื่อใดพระองค์มีความเห็นด้ วย
ญาณตามความเป็นจริงในอริยสัจ 4 อย่างบริสุทธิ์ดีแล้ว เมื่อนั้นพระองค์ทรงยืนยันว่าเป็นผู้ตรัสรู้แล้ว 
ซึ่งอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณในโลก อริยสัจแปลว่าของจริงหรือความจริงอย่างประเสริฐ ของจริงของ
พระอริยเจ้า ความจริงที่ท าให้คนกลายเป็นพระอริยเจ้า “อริยสัจ 4” หรือความจริงอันประเสริฐ 
4 ประการนี้ ได้แก่ 

1) ทุกข์  หมายถึง ความทุกข์ หรือความไม่พึงพอใจ ทุกข์ ตามศัพท์แปลว่า
สภาพที่ทนได้ยาก หรือสิ่งที่ทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้ นอกจากนั้นยังหมายถึง สภาวะที่บีบคั้นท าให้
ล าบาก 

2) ทุกขสมุทัย หมายถึง เหตุให้ทุกข์เกิด ได้แก่ ตัณหา 3 อย่าง คือ กามตัณหา 
ภวตัณหา และวิภวตัณหา 

3) ทุกขนิโรธ หมายถึง ความดับทุกข์ ได้แก่ ภาวะที่ตัณหาดับสิ้นไปหรือนิพพาน คือ 
ความดับสิ้นไปแห่งกิเลส 
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4) ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา หมายถึง  ทางที่น าไปสู่ความดับแห่งทุกข์ ได้แก่  
มรรคมีองค์ 8 หรืออัฏฐังคิกมรรค บางทีเรียกว่า  มัชฌิมาปฏิปทา ซึ่งแปลว่า ทางสายกลาง  
มรรคมีองค์ 8 นี้ เมื่อสรุปลงในไตรสิกขา คือ ศีล สมาธิ และปัญญา อริยสัจ 4 นี้เรียกกันสั้นๆ ว่า ทุกข์ 
สมุทัย นิโรธ มรรค เป็นธรรมะที่ท าให้ผู้ค้นพบคนแรกถูกขนานนามว่า “พระสัมมาสัมพุทธเจ้า” มีชื่อ
เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า “สามุกกังสิกะ” ซึ่งแปลว่า “ธรรมะที่พุทธเจ้าทรงเปิดหงายขึ้นด้วยพระองค์เอง” 
เป็นธรรมะที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้เองและไม่สาธารณะแก่ผู้อ่ืน อริยสัจ 4 เป็นค าสอนที่มีความส าคัญมาก
ในพระพุทธศาสนา เป็นทฤษฎีที่พระพุทธเจ้าทรงค้นพบใหม่ โดยไม่ได้เลียนแบบหรือดัดแปลงมาจาก
ค าสอนใครอ่ืนเลย ถ้าหากมีค าถามว่า “พระพุทธเจ้าตรัสรู้อะไร” ก็ตอบว่า “พระองค์ตรัสรู้อริยสัจ 4” 
จะเห็นได้ว่าหลักอริยสัจ 4 นี้สามารถน ามาประยุกต์ใช้ในวิชาการทางโลกแขนงต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม
และมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นปัญหาครอบครัว ปัญหาชีวิต 
สังคม บ้านเมือง เศรษฐกิจ ความขัดแย้ง คือ โรคอย่างหนึ่งเป็นลักษณะของความทุกข์ สาเหตุของ
ความขัดแย้งหรือโรค คือ สมุทัย การหายจากความขัดแย้งหรือโรค คือ นิโรธ ส่วน McConnell 
(1995) ในหนังสือชื่อ Mindful Mediation: Handbook for Buddhist Peacemaker (ศาสตร์และศิลป์
แห่งการระงับความขัดแย้ง) ซึ่งพระศาล วิสาโล และคนอ่ืนๆ ได้แปลและรวบรวมเป็นภาษาไทย 
กล่าวถึง สังคมไทย ซึ่งส่วนใหญ่นับถือพุทธศาสนาจะมีมุมมองต่อความขัดแย้งว่าเป็นการเกิดทุกข์  
ซึ่งมีอยู่สองระดับ คือ ระดับที่มีความคิดเห็นต่างกันและระดับที่คิดว่าจะจัดการกับทุกข์นั่นได้อย่างไร 
ก่อนอ่ืนต้องท าความเข้าใจมูลเหตุแห่งความทุกข์ หรือความขัดแย้งเหล่านั้นก่อนว่า มีต้นตอมาจาก
อะไรบ้าง และมีปัจจัยอื่นใดบ้างที่เกี่ยวข้องแล้วจึงค้นหาวิธีการที่จะแก้ไขปัญหา (มรรคสัจ) อันเกิดจาก
ความขัดแย้งนั้น ความขัดแย้งในสังคมตามมุมมองเชิงพุทธจะมีความเป็นกระบวนการเช่นกัน 
(process) ที่เรียกว่า “อริยสัจสี่” ได้แก่ 

1) กระบวนการรับรู้ถึงปัญหา (ทุกข์ )  อันเกิดจากความขั ดแย้งเหล่านั้นว่า  
เป็นธรรมชาติของมนุษย์ ที่มีอยู่ 2 ระดับ คือ ความทุกข์ที่เป็นเพราะทัศนะหรือความคิดเห็นอย่างไร 
ในขั้นนี้ จึงเป็นการตรวจสอบตัวเราเองต่อความขัดแย้งที่เกิดขึ้นนั้นอย่างตรงไปตรงมา ซึ่งมักเกี่ยวข้อง
กับประสบการณ์ และมุมมองต่อความขัดแย้งของแต่ละบุคคล 

2) ค้นหาสาเหตุแห่งปัญหานั้น (สมุทัย) เป็นขั้นตอนของการค้นหาว่าอะไร คือ 
รากเหง้าของความขัดแย้งในทางพุทธศาสนา กล่าวถึง ความขัดแย้งว่ามักจะเป็นผลจากอกุศลมูล 
3 ประการ คือ โลภะ (ความโลภ) โทสะ (ความโกรธ) และโมหะ (ความหลง) เป็นมูลเหตุทางจิตที่
เกี่ยวพันให้เกิดเป็นพฤติกรรมที่คนเราแสดงออกมา การที่จะเข้าใจความขัดแย้งให้ชัดเจนและละเอียดนั้น
ต้องใช้หลักธรรม ที่เรียกว่า ปฏิจจสมุปบาท 12 ขั้น (การที่สิ่งทั้งหลายอาศัยกันและกันจึงเกิดมีขึ้น) 
หลักธรรมนี้จะท าให้เข้าใจถึงเหตุใดจึงก่อให้เกิดความขัดแย้งหรือความทุกข์และท าให้มั่นคงอยู่ได้
อย่างไรถือเป็นเครื่องช่วยให้เกิดการรู้ เท่าทันตัวเอง และช่วยให้เราสามารถก าหนดรู้อยู่กับ
การเปลี่ยนแปลงทุกขณะจิตมีประโยชน์มากในการวิเคราะห์ความขัดแย้งชั่วขณะจิต แต่ก็เป็น
เครื่องมือที่ละเอียดอ่อนยากท่ีคนทั่วไปจะเข้าใจและน าไปปฏิบัติได้ 

3) ผลของความทุกข์ หรือผลจากการเกิดความขัดแย้ง (นิโรธ) ความขัดแย้งนั้น
เมื่อถึงที่สุดแล้วก็พบว่า ไม่จีรังยั่งยืน มีการเปลี่ยนแปลงไปตามสภาวการณ์ ดังนั้น การมอง
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ความขัดแย้งว่าเป็นตัวก่อให้เกิดความวุ่นวาย ยุ่งยาก ไปจนถึงความเจ็บปวดรุนแรงได้ แต่ผลอีกด้านหนึ่ง
ของความขัดแย้งก็ท าให้เกิดความคิดใหม่ๆ การรวมพลัง การแสวงหาทางออกร่วมกันเพ่ือสันติสุข 

4) การแสวงหาทางเลือกเพ่ือแก้ปัญหา (มรรค) โดยเสนอ 8 มรรค (แนวทางหรือ
วิธีการ) ทั้งนี้ ก็เพ่ือท าให้มนุษย์เกิดปัญญา หรือเพ่ือลดความไม่รู้ (อวิชชา) และลดการถือทิฐิ ที่เอาตัวเอง
เป็นศูนย์กลาง จนท าให้คนเราเกิดมองตนเอง และมองสังคมโลกนั้นขัดแย้งต่อความเป็นจริง แนวทาง
ขจัดความขัดแย้ง จึงเริ่มต้นที่การขจัดความขัดแย้งในตัวเองก่อน คือ การรู้ทันต่อความโลภ โกรธ หลง 
โทสะต่างๆ และมีข้อมูลเพียงพอ เพ่ือควบคุมเหตุของความขัดแย้งในใจ แล้วค านึงถึงใจเขาใจเรา มีใจ
เป็นธรรมจะท าให้เกิดการประสานประโยชน์ น าไปสู่เกิดการชนะทั้งคู่ (win-win strategy) 
พุทธศาสนาเชื่อว่า มนุษย์เราจัดการกับความขัดแย้งตลอดเวลา ไม่ว่าในบทบาทของผู้ไกล่เกลี่ย  
หรือในฐานะเป็นผู้ก่อความขัดแย้งให้เกิดขึ้น ดังนั้น หากเรารู้จักต้นเหตุและรู้วิธีการจัดการด้วย
กุศโลบายสันติเราก็สามารถเปลี่ยนความขัดแย้งให้กลายเป็นประสบการณ์ที่ล้ าค่าได้ เราจะเห็นว่า
คนเราเสียเวลา เสียพลังงานไปกับความขัดแย้งข้อพิพาทต่างไปมากกว่าพลังงานที่ใช้สร้างสรรค์สังคม
เสียอีก 

วิธีการที่จะแก้ไขความขัดแย้งไม่ใช่เรื่องง่าย แต่ก็ไม่ยากเกินกว่าที่จะจัดการได้ วิธีที่ใช้กันมานาน
และทั่วโลกก็ยอมรับ นั่นคือ การเจรจา การสื่อสารกัน ทั้งนี้ ก็เพ่ือสร้างบรรยากาศแห่งความร่วมมือ
ให้เกิดขึ้น การไกล่เกลี่ยทางพุทธศาสนานั้น เพ่ือหาหนทางแก้ไขปัญหาอันมาจากที่คู่ขัดแย้ง
ต่างมีอวิชชา ท าให้ความขัดแย้งนั้นควบคุมยาก แล้วจะกลายเป็นความรุนแรงที่สามารถก่อให้เกิด
ความสูญเสียมากมายตามมา และสาเหตุอีกประการหนึ่ง คือ การติดต่อสื่อสารกันไม่มีคุณภาพ ท าให้
เผชิญหน้ากันด้วยอารมณ์ และการติดยึดในความปรารถนาของฝ่ายตนเป็นที่ตั้ง ดังนั้น ในบางกรณี
ก็จ าเป็นต้องใช้บุคคลที่สามเข้ามาช่วยไกล่เกลี่ย เช่น ทนายความ ผู้พิพากษา ตัวแทนจากสหภาพแรงงาน 
เป็นต้น อาทิเช่น พุทธศาสนา เห็นว่าความขัดแย้งเกิดปัจจัยต่างๆ เกี่ยวเนื่องกันอย่างเป็นกระบวนการ
ผันแปรตลอดเวลา (ไม่จีรัง) เช่น กลุ่มคนที่มีความคิดเห็นขัดแย้งกันในอดีตกับมาเป็นมิตรกันได้
เมื่อสภาวการณ์เปลี่ยนไป 

นอกจากหลัก “อริยสัจสี่” ที่ค้นหาสาเหตุของความขัดแย้ง และระงับความขัดแย้ง
ยังมีหลักสาราณียธรรม 6 ที่ช่วยแก้ไขความขัดแย้ง เป็นที่ตั้งแห่งความระลึกถึงกันถือว่าเป็นธรรม
ที่เป็นพลังในการสร้างความสามัคคี ซึ่งจะได้ศึกษาในประเด็นต่อไป 

1) หลักสาราณียธรรม  
หลักสาราณียธรรมเป็นหลักการใหญ่ที่ก่อให้เกิดเอกภาพหรือภราดรภาพ 

หลักสาราณียธรรม แปลว่า ธรรมเป็นเครื่องระลึกถึงกัน เป็นหลักการที่จะท าให้เกิดความประสาน
พร้อมเพรียงสามัคคีและผนึกร่วมกันเป็นเอกภาพ หลักธรรมนี้มีสาระส าคัญที่สอนว่า สังคม
ประชาธิปไตยจะต้องมีเครื่องผูกพันคนให้มีความสามัคคีร่วมมือร่วมใจกัน เพราะการที่แต่ละคน
จะอยู่ได้ด้วยดีและเอาศักยภาพของตนมาร่วมสร้างสรรค์สังคมประชาธิปไตยได้นั้นคนเหล่านั้น
จะต้องมีความสามัคคีรู้จักร่วมมือกันและอยู่ร่วมกันด้วยดี การร่วมมือกันและอยู่ร่วมกันด้ วยดีนั้น
มีลักษณะการแสดงออกต่างๆ ซึ่งเน้นความมีเมตตาปรารถนาดีหวังประโยชน์สุขต่อกันอันจะโยงไปหา
หลักการพ้ืนฐานคือการที่คนเราจะต้องใช้ปัญญา คือ จะต้องใช้ปัญญานั้นบนพ้ืนฐานของเมตตา 
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หมายความว่า ใช้ปัญญาโดยมีเมตตาประกอบหลักของความเป็นเอกภาพ ที่เรียกว่า สาราณียธรรม 
มี 6 ประการ คือ 

(1) เมตตากายกรรม คือ จะท าอะไรก็ท าต่อกันด้วยเมตตา หมายความว่า ท าด้วย
ความรัก ด้วยไมตรีด้วยความปรารถนาดีต่อกัน มีความช่วยเหลือกัน มีการร่วมมือกัน มีความพร้อม
ที่จะประสานงานกัน  

(2) เมตตาวจีกรรม คือ จะพูดอะไรก็พูดด้วยเมตตา โดยเจรจากันด้วยเหตุผล 
โดยใช้ปัญญา ไม่ใช้โทสะเป็นตัวน าฉะนั้นก็พูดด้วยความปรารถนาดีต่อกัน มีจิตส านึกในผลประโยชน์
สุขร่วมกัน ต้องการสร้างสรรค์ 

(3) เมตตามโนกรรม คือ จะคิดอะไรก็คิดต่อกันด้วยเมตตา นั่นคือ การมี
ความหวังดีต่อกัน ปรารถนาดีต่อกันโดยการคิดพิจารณาวินิจฉัย คิดวางแผนต่างๆ โดยมุ่งท าให้เกิด
ประโยชน์สุขแก่กัน สร้างสรรค์สังคมและมีไมตรีต่อกันอย่างแท้จริง  

(4) สาธารณโภคี หมายถึง การมีกินมีใช้ร่วมกัน หรือมีการแบ่งปันเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่
ต่อกันหรือการมุ่งช่วยเหลือและบ าเพ็ญประโยชน์ต่อสาธารณะโดยการไม่เห็นแก่ตัว เป็นต้น  

(5) สีลสามัญญตา หมายถึง มีศีลเสมอกัน คือ มีความประพฤติดี รักษาระเบียบ
วินัย รักษากฎกติกาของสังคม มีความสุจริตกายวาจาที่เสมอกัน ไม่เบียดเบียนผู้อื่น ไม่ก่อความเดือดร้อน
แก่สังคม  

(6) ทิฐิสามัญญตา หมายถึง มีทิฐิ มีความเห็น มีความเชื่อมั่น ยึดถือในหลักการ
อุดมการณ์ และอุดมคติร่วมกันหรือสอดคล้องกันคนในสังคมประชาธิปไตยจะต้องมีคว ามเห็น
ความเข้าใจและความเชื่อมั่นในหลักการประชาธิปไตยร่วมกัน เช่น การยอมรับระบอบประชาธิปไตย 
การเข้าใจเรื่องสิทธิและหน้าที่ การเข้าใจเรื่องเสรีภาพ ภราดรภาพหรือเอกภาพ เป็นต้น 

โดยสรุป พระพุทธเจ้าทรงสอนส าหรับพระสงฆ์ก่อน ว่าพระสงฆ์จะต้องอยู่ด้วยหลัก 
6 ประการนี้ ถ้าอยู่ด้วยหลัก 6 ประการแล้ว แต่ละคนที่เป็นสมาชิกของสังคมก็จะระลึกถึงกัน มีน้ าใจ
ประสานกลมกลืนพร้อมที่จะร่วมมือกัน เพราะตั้งแต่ทางกายเราก็มีเมตตาต่อกัน ปฏิบัติต่อกัน
ด้วยเมตตาช่วยเหลือเอาธุระต่อกัน ทางวาจาเราก็พูดด้วยน้ าใจรักกัน ในจิตใจเราก็คิดปรารถนาดีต่อกัน 
ในการอยู่ร่วมกันมีของอะไร หรือได้รับสิ่งใดมาก็มาแบ่งปันกัน ในการรักษาสถานภาพของสังคมเรา  
ก็รักษาระเบียบวินัย มีศีลเสมอกัน ไม่เบียดเบียนก่อความเดือดร้อนแก่กัน และปฏิบัติตามกฎกติกา
ของส่วนรวม เราก็มีความเชื่อมั่นยึดถือและเข้าใจหลักการส าคัญของประชาธิปไตยร่วมกัน ตลอดจน
เข้าใจร่วมกันในความจริงที่เป็นธรรมชาติของโลกและชีวิตที่จะรองรับความเป็นมนุษย์ของเรา
ไว้ด้วยกัน เพียงเท่านี้ก็อยู่เป็นสุขและพัฒนาได้ดีแน่ บนฐานแห่งความสัมพันธ์ที่ดีงามมั่นคง โดยที่
แต่ละคนก็มีความระลึกถึงกันมีน้ าใจประสานร่วมมือต่อกัน สังคมก็ยึดเหนี่ยวเกาะกุมกันอยู่ให้เกิดภาวะ 
ที่เรียกว่า เอกภาพ 

2) อารยวัฑฒิธรรม 
อารยวัฑฒิธรรม หมายถึง ธรรมเป็นเหตุให้เจริญของอารยชนผู้ที่มีคุณสมบัติ 

5 ประการ ต่อไปนี้ คือ 
(1) ศรัทธา หมายถึง ความเชื่อในพระพุทธศาสนาความเชื่อที่เป็นศรัทธา จะต้อง

ตั้งอยู่บนเหตุผล โดยเฉพาะชาวพุทธที่จะเชื่อในปัญญาตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าว่าเป็นจริง น ามาใช้
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ปฏิบัติแล้วเกิดผลดีตลอดไป รวมไปถึงความเชื่อในเรื่องกรรมว่าท าดีได้ดีท าชั่วได้ชั่ว ความเชื่อในเรื่อง
ผลของกรรม ผลดีเกิดจากการท าดี ผลชั่วเกิดจากการท าชั่วและกรรมเป็นผลเฉพาะบุคคล คือ คนแต่ละคน
เป็นเจ้าของและต้องรับผิดชอบผลแห่งกรรมที่ตนกระท า นอกจากนี้ศรัทธาที่แท้จริงจะต้องมีควบคู่ 

(2) ศีล คือ การรักษากาย วาจาให้เรียบร้อย ด้วยการประพฤติปฏิบัติดีมีวินัย 
ในทางพระพุทธศาสนาเมื่อมีศรัทธาจะต้องมีศีล เพราะศีลเป็นพ้ืนฐานเบื้องต้นหรือเป็นบ่อเกิดแห่ง
คุณความดีที่จะท าให้สังคมสงบสุข ศีล 5 มี 5 ข้อ คือ 

ก. เว้นจากการฆ่าสัตว์ตัดชีวิต 
ข. เว้นจากการลักทรัพย์ 
ค. เว้นจากการประพฤติผิดในกาม 
ง. เว้นจากการพูดเท็จ 
จ. เว้นจากการดื่มน้ าเมาหรือสิ่งเสพติด 

สังคมใดที่มีผู้รักษาศีล ชีวิตของคนในสังคมนั้นก็จะมีแต่ความเจริญงอกงาม 
เพราะทุกคนจะมีระเบียบวินัย รักษาจารีตประเพณี ปฏิบัติตามกฎหมายซึ่งจะเกิดผลตามมา คือ  
การประกอบอาชีพสุจริต ไม่เสพสิ่งเสพย์ติด ไม่มีโจรผู้ร้าย บ้านเมืองก็จะเกิดแต่ความสงบสุข 

3) สุตะ คือ การศึกษาเล่าเรียนที่ได้มาจากการฟัง การศึกษาเล่าเรียนถือว่า
เป็นสิ่งที่ส าคัญที่จะท าให้คนทันโลกทันเหตุการณ์และมีชีวิตที่มีคุณภาพ การศึกษามีได้โดยการเรียนรู้
จากผู้อ่ืนการเรียนรู้ด้วยตนเอง แต่การฟังเป็นส่วนส าคัญในการท าให้การศึกษาประสบผลส า เร็จ 
การศึกษาที่ดีจะต้องศึกษา 2 ทาง ควบคู่กันไป คือ การศึกษาทางโลกและการศึกษาทางธรรม
โดยศึกษาความเจริญทางเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็ว เพื่อจะได้เป็นคนทันเหตุการณ์  
แต่จะต้องไม่ลืมที่จะพัฒนาทางจิตใจให้เจริญตามไปด้วยจึงจะถือได้ว่าเป็นการศึกษาที่แท้จริง 

4) จาคะ คือ การเสียสละหรือการบริจาค ในสิ่งที่เป็นส่วนน้อยเพ่ือเป็นประโยชน์
ต่อส่วนรวม ลักษณะสิ่งที่บริจาคจะต้องม ี2 ลักษณะ คือ 

(1) ลักษณะที่เป็นรูปธรรม เช่น เงิน ทอง สิ่งของ  
(2) ลักษณะที่เป็นนามธรรม เช่น ค าสั่งสอน ความหวังดี ความเมตตา 

ลักษณะการเผื่อแผ่หรือบริจาค จะต้องท าให้เกิดความสุขทั้งผู้ให้และผู้รับ การเสียสละ
ถือเป็นหลักธรรมส าคัญ เพราะคนในสังคมทุกคนไม่มีใครมีอะไรเท่าเทียมกัน ไม่ว่าจะความรู้ 
ความสามารถ ฐานะความเป็นอยู่และชะตากรรมของชีวิตแต่ถ้าทุกคนรู้จักเกื้อกูลกัน คือ จาคะ สังคมนี้
ก็จะเกิดความสุข ความเจริญได้ไม่ยาก 

5) ปัญญา คือ ความรู้ รู้จริง รู้แจ้ง รู้ทะลุปรุโปร่งทั้งดีและชั่ว มนุษย์ทุกคนมีปัญญา
ไม่เท่าเทียมกันแต่ก็หาเพ่ิมได้โดยการศึกษาเล่าเรียนจากการอ่าน การฟัง การคิด แล้วน ามาปฏิบัติ  
ถ้ามนุษย์น าปัญญามาใช้อย่างมีเหตุผลเหมาะสมกับสภาพของตนเอง ความเจริญก้าวหน้าในสังคม
ก็จะเกิดขึ้น มนุษย์ถึงพร้อมด้วยธรรมทั้งหมดนี้ เหมือนมีอาวุธอยู่ในมือตัวเอง พร้อมที่จะต่อสู้อุปสรรค
ต่างๆ ที่ผ่านเข้ามาในชีวิตได้ เมื่อมีชีวิตอยู่อย่างไม่มีอุปสรรค ความสุขก็ย่อมเกิดขึ้นเป็นธรรมดา 

ส่วนหลักธรรมที่เป็นปัจจัยสนับสนุนเพ่ือแก้ไขและลดปัญหาความขัดแย้ง มีหลักธรรมที่เป็น
ปัจจัยสนับสนุนลดความขัดแย้งในสังคมไทย ดังนี้ 
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1) อปริหานิยธรรม 7 
อปริหานิยธรรมนี้เป็นหลักธรรมส าหรับใช้ในการปกครอง เพื่อป้องกันมิให้

การบริหารหมู่คณะเสื่อมถอย แต่กลับเสริมให้เจริญเพียงส่วนเดียว สามารถน าไปใช้ได้ทั้งหมู่ชน
และผู้บริหารบ้านเมืองและพระภิกษุสงฆ์ ดังนี้  คือ อปริหานิยธรรมส าหรับหมู่ชนและการบริหาร
บ้านเมือง เป็นหลักในการปกครอง โดยปฏิบัติตามหลักการร่วมรับผิดชอบที่จะช่วยป้องกันความเสื่อม 
น าไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองโดยส่วนเดียว มี 7 ประการ คือ  

(1) หมั่นประชุมกันเนืองนิตย์เป็นการประชุมพบปะปรึกษาหารือกิจการงานต่างๆ 
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน และหาแนวทางแก้ไขปัญหาต่างๆ ร่วมกันโดยสม่ าเสมอ 

(2) พร้อมเพรียงกันประชุม เลิกประชุม และท ากิจกรรมร่วมกัน เป็นการประชุม
และการท ากิจกรรมทั้งหลายที่พึงกระท าร่วมกัน หรือพร้อมเพรียงกันลุกขึ้นป้องกันบ้านเมือง  

(3) ไม่บัญญัติ หรือล้มเลิกข้อบัญญัติต่างๆ เป็นการไม่เพิกถอน ไม่เพิ่มเติม 
ไม่ละเมิดหรือวางข้อก าหนดกฎเกณฑ์ต่างๆ อันมิได้ตกลงบัญญัติไว้ และไม่เหยียบย่ าล้มล้าง
สิ่งที่ตกลงวางบัญญัติไว้แล้ว ถือปฏิบัติมั่นอยู่ในบทบัญญัติใหญ่ที่วางไว้เป็นธรรมนูญ  

(4) ให้ความเคารพและรับฟังความคิดเห็นของผู้ใหญ่ ผู้ใหญ่เป็นผู้มีประสบการณ์
ยาวนาน ดังนั้นเราต้องให้เกียรติ ให้ความเคารพนับถือ และรับฟังความคิดเห็นของท่านในฐานะที่เป็น
ผู้รู้และมีประสบการณ์มามาก  

(5) ไม่ข่มเหงสตรี เป็นการให้เกียรติและคุ้มครองสตรี มิให้มีการกดข่ีข่มเหงรังแก 
(6) เคารพบูชาสักการะเจดีย์ คือ การให้ความเคารพศาสนสถาน ปูชนียสถาน 

อนุสาวรีย์ประจ าชาติ อันเป็นเครื่องเตือนความจ า ปลุกเร้าให้เราท าความดี และเป็นที่รวมใจของหมู่ชน 
ไม่ละเลย พิธีเคารพบูชาอันพึงท าต่ออนุสรณ์สถานที่ส าคัญเหล่านั้นตามประเพณีท่ีดีงาม  

(7) ให้การอารักขาพระภิกษุสงฆ์หรือผู้ทรงศีล เป็นการจัดการให้ความอารักขา 
บ ารุง คุ้มครอง อันชอบธรรม แก่บรรพชิต ผู้ทรงศีลทรงธรรมบริสุทธิ์ ซึ่งเป็นหลักใจและเป็นตัวอย่าง
ทางศีลธรรมของประชาชน เต็มใจต้อนรับและหวังให้ท่านอยู่โดยผาสุก (พระธรรมปิฎก, (ป.อ. ปยุตโต), 
2540, หน้า 210–213) 

2) หลักพรหมวิหาร 4 
(พระธรรมปิฎก , ป.อ.ปยุตโต, 2554, หน้า 35) พรหมวิหารธรรม แปลว่า 

ธรรมเป็นเครื่องอยู่อย่างประเสริฐ หรือธรรมเป็นเครื่องอยู่ของผู้ประเสริฐ ประกอบด้วย เมตตา  
(ความรักปรารถนาดีอยากให้ผู้อ่ืนมีความสุข) กรุณา (ความสงสาร คิดช่วยพ้นทุกข์) มุทิตา (ความยินดี
เมื่อเห็นผู้อ่ืนอยู่ดีมีสุข) อุเบกขา (ความวางใจเป็นกลางด ารงอยู่ในธรรม) ซึ่งมีความสอดคล้องกับ
หลักราชธรรมและหลักนิติธรรม เนื่องจากหลักพรหมวิหาร 4 นี้ จะช่วยให้มีจิตเรียบตรงเที่ยงธรรม
ดุจตราชั่ง ไม่เอนเอียงด้วยรักและชัง พร้อมที่จะวินิจฉัยและปฏิบัติไปตามธรรม  

(1) เมตตา แปลว่า ความสนิทสนม โดยใจความหมายถึง ความรักใคร่อยากให้ผู้อื่น
เป็นสุขเหมือนกับตน ค าแผ่เมตตานั้น คือ ค าที่นึกอยู่ในใจว่า สัพเพ สัตตา อะเวรา โหนตุ, อัพยาปัชฌา 
โหนตุ, อะนีฆา โหนตุ, สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ แปลว่า สัตว์ทั้งหลายทั้งปวง จงเป็นผู้ไม่มีเวรกันเถิด 
จงเป็นผู้ไม่เบียดเบียนกันเถิด จงเป็นผู้ไม่มีทุกข์เถิด จงเป็นผู้มีสุขรักษาตนเถิด การฝึกนึกอย่างนี้บ่อยๆ 
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เรียกว่า ฝึกแผ่เมตตา เมื่อนึกอยากให้ผู้อ่ืนเป็นสุขเหมือนกับตนเมื่อใด ก็เรียกว่าส าเร็จการแผ่เมตตา
เมื่อนั้นการฝึกแผ่เมตตาอย่างนี้ นึกแผ่ไปเฉพาะเจาะจงก็มี ไม่เฉพาะเจาะจงก็มี 

(2) กรุณา แปลว่า ความหวั่นใจ คือ ความหวั่นใจเมื่อผู้อ่ืนมีทุกข์ มีความสงสาร
คิดจะช่วยให้พ้นทุกข์ ค าแผ่กรุณานั้น โดยนึกในใจว่า สัพเพ สัตตา ทุกขา ปะมุจจันตุ แปลว่า  
สัตว์ทั้งหลายทั้งปวง จงพ้นจากทุกข์เถิด เมื่อไรนึกอยากให้ผู้อ่ืนพ้นทุกข์เหมือนกับอยากให้ตนพ้นทุกข์ 
เมื่อนั้นจึงส าเร็จการแผ่กรุณา 

(3) มุทิตา แปลว่า ความพลอยยินดี นึกในใจว่า สัพเพ สัตตา มา ลัทธะสัมปัตติโต 
วิคัจฉันตุ แปลว่า สัตว์ทั้งหลายทั้งปวง จงอย่าไปปราศจากสมบัติอันได้แล้วเถิด เมื่อใดนึกดีใจที่ได้เห็น
ได้ยินผู้อ่ืนเป็นสุข เหมือนกับตนเป็นสุข เมื่อนั้นจึงส าเร็จการแผ่มุทิตา 

(4) อุเบกขา แปลว่า ความวางเฉยเป็นกลาง คือ ในเมื่อไม่อาจจะแผ่เมตตา กรุณา 
มุทิตาได้ก็วางเฉย โดยถือกรรมเป็นส าคัญ นึกในใจว่า สัพเพ สัตตา กัมมัสสะกา กัมมะทายาทา กัมมะ
โยนี กัมมะพันธุ กัมมะปะฏิสะระณา, ยัง กัมมัง กะริสสันติ, กัลยาณัง วา ปาปะกัง วา, ตัสสะ ทายาทา 
ภะวิสสันติ แปลว่า สัตว์ทั้งหลายทั้งปวง เป็นผู้มีกรรมเป็นของๆ ตน เป็นผู้รับผลของกรรม เป็นผู้มีกรรม
เป็นก าเนิด เป็นผู้มีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์ เป็นผู้มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัย จักท ากรรมอันใดไว้ ดีหรือชั่ว  
จักเป็นผู้รับผลของกรรมที่ตนท านั้น หรือนึกสั้นๆ ว่า กรรมของเขา อย่างนี้ จัดเป็นอุเบกขา   

3) อคติธรรม 
ประกอบด้วยการประพฤติของคนในสังคม มีทั้งประพฤติกุศลธรรมและอกุศลธรรม 

ซึ่งคนประพฤติอกุศลธรรมคนผู้ประพฤติอกุศลธรรม หรือประพฤติชั่ว 10 อย่าง จะได้รับผลชั่ว
ทั้งส่วนลึกลับและเปิดเผย ผลชั่วส่วนลึกลับ คือ จิตใจเกิดเป็น “โอปปาติกะ” คือ เกิดผุดขึ้นเป็นสัตว์
ด ารงชีวิตอยู่ในอบายโลก 6 เผ่าพันธุ์ ได้แก่ สัตว์นรกบ้าง เปรตบ้าง เดียรัจฉานบ้าง อสุรกายบ้าง 
อมนุษย์บ้าง มารบ้าง ส่วนผลจากการประพฤติชั่วอย่างเปิดเผย คือ ชีวิตจะประสบภัยพิบัติ 10 อย่าง 
อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายๆ อย่าง ได้แก่ ราชภัย ภัยเกิดแต่ราชการ 1 โจรภัย ภัยเกิดแต่โจรผู้ร้าย 1 
อัคคีภัย ภัยเกิดแต่ไฟ 1 วาตภัย ภัยเกิดแต่ลม 1 อุทกภัย ภัยเกิดแต่น้ า 1 โรคะภัย ภัยเกิดแต่โรค 1 
อุปัตติภัย ภัยที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้า 1 วิวาทะภัย ภัยเกิดแต่การทะเลาะวิวาท 1 ทุพภิกขภัย ภัยเกิด
แต่ข้าวยากหมากแพง (เกิดความอดอยากเพราะของแพง) 1 วินาศภัย ภัยที่ฉิบหายอย่างร้ายแรง 1  

4) กุศลธรรมบท 
หลักธรรมที่มีลักษณะก่อให้เกิดความยุติธรรม แก้ไข และลดปัญหาในสังคม

ประกอบด้วย หลักกุศลกรรมบถ 10 ประการ ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ 
(1) ประพฤติดีด้วยกาย 3 ประเภท 

การประพฤติดีทางกาย คือ ท ากิจการงานด้วยกายอย่าให้ทุกข์เกิดขึ้นแก่ผู้อ่ืน 
กายกรรมที่ให้เกิดทุกข์แก่ผู้อื่นนั้น มี 3 ประการ คือ อย่าเบียดเบียนร่างกายของท่าน คือ อย่าฆ่า อย่าฟัน 
อย่าทุบอย่าตี ร่างกายของท่านผู้อ่ืนโดยที่สุด เว้นถึงสัตว์ติรัจฉานได้ยิ่งเป็นการดี ตรงภาษาบาลีที่ ว่า 
ปาณาติปาตาเวรมณีฯ คือ อย่าเบียดเบียนทรัพย์สมบัติข้าวของของท่านผู้อ่ืน คือ อย่าลักขโมย อย่าฉ้อโกง 
อย่าเบียดบังเอาข้าวของของท่านผู้อ่ืน ตรงภาษาบาลที่ว่า อทินฺนาทานาเวรมณีฯ คือ อย่าแย่งชิง
ลักลอบด้วยอ านาจของกายในหญิงที่ท่านหวงห้าม ตรงภาษาบาลีที่ว่า กาเมสุมิจฉาจาราเวรมณีฯ 
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(2) ประพฤติดีด้วยวาจา 4 ประเภท 
ประพฤติดีด้วยวาจา 4 ประเภท (วจีกรรม 4 ประเภท) นั้น ให้กล่าวแต่วาจา

ถ้อยค าที่สัตย์ที่จริง ให้เว้นจากวาจาที่เท็จไม่จริงเสีย ตรงกับภาษาบาลีที่ว่า มุสาวาทาเวรมณีฯ คือ 
ให้กล่าวแต่วาจาถ้อยค าอันสมานประสานสามัคคีให้ท่านดีต่อกัน ให้เว้นวาจาส่อเสียดยุยงเสีย ตรงกับ
ภาษาบาลีที่ว่า ปิสุณายาวาจาเวรมณีฯ คือ ให้กล่าวแต่วาจาถ้อยค าอันอ่อนโยน ให้เกิดความยินดี
แก่ผู้ฟัง ให้งดเว้นวาจาที่หยาบคายขึ้นกูขึ้นมึง บริภาษตัดพ้อหยาบคายให้ผู้ฟังได้รับความเดือดร้อน
ต่างๆ เสีย ตรงกับภาษาบาลีที่ว่า ผรุสฺสายวาจายเวรมณีฯ คือ ให้กล่าวแต่วาจาถ้อยค าที่เป็นไปกับ
ด้วยประโยชน์ ให้เว้นวาจาที่เหลวไหล คือ พูดเล่นหาประโยชน์มิได้เสีย ตรงกับภาษาลีที่ว่า สมฺผปฺปลา
ปาวาจายเวรมณีฯ 

(3) ประพฤติดีด้วยใจ 3 ประเภท 
ประพฤติดีด้วยใจ 3 ประเภท (มโนกรรม 3 ประเภท) นั้น ให้ระวังเจตนากรรม 

ให้สัมประยุตด้วยเมตตาอยู่เสมอ คือ ความด าริของใจ อย่าให้ลุอ านาจแห่งโลภะ คือ อย่าเพ่งเอากิเลสกาม
และวัตถุกามของท่านผู้อ่ืน อันไม่สมควรแก่ฐานะของตน ตรงกับภาษาบาลีที่ว่า อนภิชฺฌา โหติฯ คือ  
ให้ระวังเจตนากรรมให้สัมประยุตด้วยกรุณาอยู่ทุกเมื่อ อย่าให้โทสะ พยาบาท เข้าครอบง าได้ ตรงกับ
ภาษาบาลีที่ว่า อพฺพยาปาโท โหติฯ คือ ให้ระวังเจตนากรรมให้สัมประยุตต์ด้วย มุทิตา อุเบกขา อยู่ทุกเมื่อ 
อย่าให้ไหลไปในทางผิด ให้เห็นตรงตามคลองธรรมทั้ง 10 นี้อยู่ทุกเมื่อ ตรงกับภาษาบาลีที่ว่า 
สมฺมทิฎฺฐิโก โหติ 

5) สังคหวัตถุธรรม  
กรมศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม (2557, หน้า 28) สังคหวัตถุ 4 ซึ่งประกอบด้วย

หลักธรรม 4 ข้อ ทาน (การให้ เอื้อเฟ้อเผื่อแผ่ แบ่งปันช่วยเหลือกัน) ปิยวาจา (วาจาอันเป็นที่รักดูดดื่ม
น้ าใจ ซาบซึ้งใจ) อัตถจริยา (การประพฤติประโยชน์ บ าเพ็ญสาธารณประโยชน์) สมานัตตตา (การท าตน
เสมอต้นเสมอปลาย) รายละเอียดแต่ละข้อดังนี้  

ทานในที่นี้ม ี2 ประการ ก็คือ ทานที่ให้เป็นบุญ และทานที่ให้เป็นคุณ  
1) ทาน คือ การให้ การเสียสละ หรือการเอ้ือเฟื้อแบ่งปันของๆ ตนเพื่อประโยชน์

แก่บุคคลอื่น ไม่ตระหนี่ถี่เหนียว ไม่เป็นคนเห็นแก่ได้ฝ่ายเดียว คุณธรรมข้อนี้จะช่วยให้ไม่เป็นคนละโมบ 
ไม่เห็นแก่ตัว เราควรค านึงอยู่เสมอว่า ทรัพย์สิ่งของที่เราหามาได้ มิใช่สิ่งจีรังยั่งยืน เมื่อเราสิ้นชีวิตไปแล้ว
ก็ไม่สามารถจะน าติดตัวเอาไปได้ จะเห็นว่าหลักธรรมหลายข้อของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะขึ้นต้นด้วย 
“ทาน” เพราะเราทุกคนล้วนมีกิเลส ซึ่งกิเลสตัวแรกที่มักจะเจอ คือ ความอยากได้ เมื่ออยากได้
ก็เกิดความไม่อยากให้ ดังนั้น ทานจึงมักอยู่เป็นข้อเบื้องต้นในหลักธรรมต่างๆ โดยเฉพาะที่เกี่ยวเนื่อง
กับการอยู่ร่วมกัน ทานในที่นี้มี 2 ประการ ก็คือ ทานที่ให้เป็นบุญ และทานที่ให้เป็นคุณ 

ทานที่ให้ เป็นบุญ ได้แก่ การสร้างกุศล บ าเพ็ญบุญทั้งหลาย เช่น ทอดกฐิน 
ทอดผ้าป่า เป็นต้น ทานที่ให้เป็นคุณ ได้แก่ การให้สิ่งของการให้ของขวัญ เป็นต้น ในเรื่องของบุญกุศล 
ถ้าเป็นการทอดกฐินถือเป็นการให้แบบจาคะ แต่ถ้าความมุ่งหมายแบบสังคหวัตถุ 4 เรามุ่งที่การให้
แบบที่ 2 คือ ให้เพ่ือเป็นคุณ เพราะมนุษย์ส่วนใหญ่มักขาดแคลน เมื่อเราไปช่วยเขา ก็จะเกิดความรู้สึก
ที่ดีต่อกันข้ึนมา พูดแต่เรื่องที่ดี สิ่งที่ดี เบิกบานใจ  
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2) ปิยวาจา คือ การพูดจาด้วยถ้อยค าที่ไพเราะอ่อนหวาน พูดด้วยความจริงใจ ไม่พูด
หยาบคายก้าวร้าว พูดในสิ่งที่เป็นประโยชน์เหมาะส าหรับกาลเทศะ พระพุทธเจ้าทรงให้ความส าคัญ
กับการพูดเป็นอย่างยิ่ง เพราะการพูดเป็นบันไดขั้นแรกที่จะสร้างมนุษย์สัมพันธ์อันดีให้เกิดขึ้นวิธีการ
ที่จะพูดให้เป็นปิยวาจานั้น จะต้องพูดโดยยึดถือหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้ เว้นจากการพูดเท็จ สิ่งที่เรา
จะพูดนั้นต้องเป็นเรื่องจริง เป็นค าสุภาพ ไพเราะนิ่มนวล พูดออกไปแล้วเกิดประโยชน์ เวลาพูด
ก็ต้องพูดด้วยจิตที่มีเมตตา เช่นว่า ถ้าเราจะไปตักเตือนใคร เราก็เลือกค าอย่างดีไปบอกเขาไปบอกด้วยจิต
ที่เมตตาหวังดีต่อเขา เช่นเดียวกัน เมื่อเขามาบอกหรือตักเตือนเรา เราก็ต้องทบทวนว่าเขาอยากบอก
อะไรกับเรา และหากเป็นสิ่งที่ถูกต้องที่ เราต้องปรับปรุงตัวให้ดีขึ้นเราก็ค วรไปขอบคุณเขา 
ซึ่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงตรัสไว้ว่า บุคคลที่มาแนะน าเราสิ่งที่เป็นประโยชน์ให้แก่เรา เมื่อ เห็นเรา
ผิดพลาด เรียกว่า “ผู้ชี้ขุมทรัพย์ให้” และสิ่งสุดท้ายที่ต้องพิจารณาในการพูด คือ ต้องเลือกเวลา
ในการพูด พูดให้ถูกกาลเทศะด้วย ถ้าจ าเป็นต้องพูดในช่วงเวลาที่ไม่เหมาะสม เช่น เวลาที่ผู้ฟังก าลัง
อารมณ์ไม่ดีหรือก าลังยุ่งนั้น เราก็ต้องเลือกค าให้ดีที่สุด เว้นจากการพูดส่อเสียด เว้นจากการพูดค าหยาบ 
เว้นจากการพูดเพ้อเจ้อ  

3) อัตถจริยา คือ การสงเคราะห์ทุกชนิดหรือการประพฤติในสิ่งที่เป็นประโยชน์
แก่ผู้อื่น บางครั้งในการท างานอาจขาดก าลังแต่ถ้าเราช่วยกันงานที่ว่ายากก็จะส าเร็จลุล่วงไปได้
ถ้าเราร่วมมือกัน เพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นสิ่งส าคัญอย่างหนึ่งที่จะท าให้เราเกิดรักความผูกพันของบุคคล
ที่อยู่ร่วมกันในสังคม ในการบ าเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์มี 2 ประการ คือ ต้องท าตัวเราให้เป็นคนดี 
มีประโยชน์เสียก่อน และสร้างประโยชน์ให้คนอ่ืนรอบข้าง พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสบุคคลไว้  
3 ประเภท คือ  

(1) อัตถจารีย์ ผู้ที่สร้างประโยชน์ ทั้งประโยชน์ตนและประโยชน์ท่าน บุคคลแบบนี้
น่ายกย่อง น่าสรรเสริญ 

(2) โมฆะบุรุษ บุรุษผู้ว่างเปล่า ไม่เอาอะไรเลย เฉยๆ ไม่ท าทั้งสิ่งที่เป็นประโยชน์
และไม่เป็นประโยชน์ 

(3) อนัตถัตจารีย์ ผู้ท าสิ่งไม่ใช้ประโยชน์ ถ้าเป็นเรื่องไม่ดี พวกนี้ชอบท า การอยู่
ร่วมกันในสังคม ไม่ว่าเรื ่องอะไรก็ตาม เราต้องช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ไม่แล้งน้ าใจจึงจะเกิด
ความสุขได้ในสังคมนั้นๆ   

(4) สมานัตตา คือ การเป็นผู้มีความสม่ าเสมอ หรือมีความประพฤติเสมอต้นเสมอปลาย 
คือ วางตนให้เหมาะสมว่าตอนนี้เราอยู่ในฐานะอะไร เช่น พ่อก็มีหน้าที่เลี้ยงดูลูก แม่ก็มีหน้าที่ดูแลบ้าน
ดูแลครอบครัว ลูกเองก็มีหน้าที่ศึกษาเล่าเรียน และเมื่อเราท างาน ถ้ามีใครไม่ท าตามหน้าที่แล้ว 
ย่อมจะเกิดปัญหาเรื่องการก้าวก่ายหน้าที่กันตามมา จนอาจส่งผลให้เกิดความไม่ปลอดภัยในชีวิตขึ้นได้ 
อย่างนี้เป็นต้น เมื่อเป็นเช่นนี้การวางตนให้เหมาะสม จะช่วยให้ไม่ต้องระแวดระแวงในการท าหน้าที่
ของตน ซึ่งจะส่งผลให้เราอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างปลอดภัยและสบายใจ คุณธรรมข้อนี้จะช่วยให้เรา
เป็นคนมีจิตใจหนักแน่นไม่โลเล รวมทั้งยังเป็นการสร้างความนิยม และไว้วางใจให้แก่ผู้อื่น 

เมื่อบุคคลประพฤติกลุ่มกุศลธรรม หรือความดี 10 อย่าง ก็ย่อมได้รับผลดีทั้งส่วนลึกลับ
และส่วนเปิดเผย จึงชื่อว่าด ารงชีวิตอยู่ในมนุสสโลกบ้าง เทวโลกบ้าง พรหมโลกบ้าง ตามแต่กรณีที่
ประพฤติกุศลส่วนใดๆ ก็ชื่อว่าอยู่ในโลกนั้นๆ เมื่อคนผู้ประพฤติกุศลธรรมหรือความดี 10 อย่าง โดยท าให้
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ต่อเนื่องกันอยู่ตราบใด ย่อมชื่อว่าได้รับผลดีทั้งส่วนลึกลับและเปิดเผยอยู่ตราบนั้น อกุศลธรรม
หรือความชั่ว 10 อย่างก็ดี ผลจากการประพฤติชั่วทั้งส่วนลึกลับ และส่วนเปิดเผยก็ดี ตลอดถึง 
อัพยากะตะธรรมหรือธรรมไม่ดีและไม่ชั่วก็ดี ผลจากการประพฤติไม่ดีและไม่ชั่วทั้งส่วนลึกลับ
และส่วนเปิดเผยก็ดี เป็นอันว่า “ยุติกัน” “จบกัน” หรือว่า อบายโลกก็ดี โลกุตตระก็ดี ชื่อว่า “ยุติกัน” 
“จบกัน” โดยไม่มาเกี่ยวข้องหรือเกี่ยวพันธ์กับชีวิตของผู้ประพฤติกุศลธรรมหรือความดีอีกต่อไป 
ลักษณะดังที่กล่าวมานี้เรียกว่า “ความยุติธรรม” แบบหนึ่ง หรือจะว่า “ความเป็นธรรม” ก็ได้ แต่ต้อง
หมายถึง ความเป็นกุศลธรรม คือ เป็นธรรมฝ่ายดี 

ส่วนคนผู้ประพฤติกลุ่มอกุศลธรรม หรือความชั่ว 10 อย่าง ก็ย่อมได้รับผลชั่วทั้งส่วนลึกลับ
และส่วนเปิดเผย จึงชื่อว่าด ารงชีวิตอยู่ในอบายโลก เกิดเป็นคน 6 เผ่าพันธุ์ มีคนสัตว์นรก เป็นต้น 
โดยการประพฤติท าให้ต่อเนื่องกันไปอย่างสม่ าเสมอ กลุ่มที่เป็นกุศลธรรมหรือความดี 10 อย่างก็ดี 
ผลจากการประพฤติความดีทั้งส่วนลึกลับและเปิดเผยก็ดี กลุ่มที่เป็นอัพยากะตะธรรม วิปัสสนาฯ 
สายตรงหรือสติปัฏฐาน 4 หรือธรรมไม่ดีและไม่ชั่วก็ดี ผลจากการประพฤติอัพยากะตะธรรม
ทั้งส่วนลึกลับและส่วนเปิดเผยก็ดี เป็นอันว่า “ยุติกัน” “จบกัน” หรือว่า มนุสสโลกก็ดี เทวโลกก็ดี 
พรหมโลกก็ดี หรือว่า โลกุตตระก็ดี ชื่อว่า “ยุติกัน” “จบกัน” หรือว่าสิ้นสุดกัน โดยไม่มาเกี่ยวข้อง
หรือเกี่ยวพันธ์กันอีกต่อไปกับชีวิตคนผู้ประพฤติอกุศลธรรมหรือความชั่ว 10 อย่างอีกต่อไป ลักษณะ
ดังที่กล่าวมานี้ก็เรียกว่า  

กล่าวโดยสรุป สังคหวัตถุ 4 คือ หลักธรรมของการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสงบสุข ซึ่งได้แก่ 
ทาน คือ การให้ ทั้งทานที่ให้เป็นบุญ และทานที่ให้เป็นคุณ ปิยวาจา คือ การพูดวาจาที่ไพเราะ 
ฟังแล้วเกิดความชื่นใจ อัตถจริยา คือ ท าตนให้เป็นประโยชน์ แก่ผู้อื่นที่อยู่ร่วมกันในสังคม สมานัตตตา 
คือ วางตนให้เหมาะสมว่าตอนนี้เราอยู่ในฐานะใด หลักธรรม 4 ประการนี้ เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวใจ
ผู้คนในสังคมให้อยู่กันอย่างสันติสืบต่อไป 

ปปัญจธรรม  
ปปัญจธรรม แปลว่า ธรรมเป็นเครื่องเนิ่นช้า ธรรมที่เป็นเหตุให้เนิ่นช้า ได้แก่ กิเลส

ที่คอยถ่วงหน่วงเหนี่ยวไว้ท าให้บรรลุธรรมหรือได้รับความส าเร็จล่าช้า เป็นตัวขัดขวางให้เข้าถึง
ความจริง ให้ท ากิจต่างๆ ส าเร็จได้ยาก ปปัญจธรรม มี 3 ประการ คือ  

1) ตัณหา ได้แก่ ความทะยานอยาก ความยึดติด มี 3 คือ กามตัณหา ภวตัณหา             
และวิภวตัณหา  

2) ทิฐิ ได้แก่ ความคิดเห็น ความเชื่อถือลัทธิ ความยึดมั่นในความคิด   
3) มานะ ได้แก่ ความถือตัวถือตน ความส าคัญตนว่าด้อยกว่าเขา เด่นกว่าเขา หรือ

เสมอเขา รวมถึงความตรึก นึกคิดส าคัญตัวต่างๆ ปปัญจธรรม นี้บางแห่งว่า มี 6 ประการ คือ ราคะ 
โทสะ โมหะ ตัณหา ทิฐิ มานะ  

ฆราวาสธรรม  
ฆราวาสธรรม คือ หลักธรรมส าหรับผู้ครองเรือน ที่จ าเป็นต้องมีอยู่ประจ า เพ่ือเสริมให้มี

ความสุขยิ่งขึ้น พระพุทธองค์ได้ตรัสกะยักษ์ ชื่ออาฬวกะ ปรากฏอยู่ในอาฬวกสูตร มี 4 ประการ คือ 
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1) สัจจะ สัจจะ ความซื่อสัตย์ จริงใจต่อกัน เป็นหลักส าคัญที่จะให้เกิดความไว้วางใจ
และไมตรีจิตสนิทต่อกันขาดสัจจะเมื่อใดย่อมเป็นเหตุให้เกิดความหวาดระแวงแคลงใจกัน
เป็นจุดเริ่มต้นแห่งความร้าวฉาน ซึ่งยากนักที่จะประสานให้คืนดีได้ดังเดมิ 

2) ทมะ คือ ฝึกตน ปรับปรุงตน บังคับควบคุมตนเองได้รู้จักปรับตัว และแก้ไข
ปรับปรุงตน ให้เจริญก้าวหน้าอยู่เสมอ รวมทั้งการยอมรับและแก้ไขสิ่งบกพร่องของตนด้วย  

หลักฆราวาสธรรม ส่วนใหญ่ก็มีในที่อ่ืนๆ ดังที่ยกมาแสดงแล้ว แต่จ าเป็นต้องเอามาเขียนอีก 
ก็เพ่ือจะเน้นเฉพาะข้อ ทมะ เท่านั้น และที่ต้องยกมาทั้งชุด ก็เพ่ือจะให้รู้ว่าธรรมะข้อทมะนี้มาในชุด
ฆราวาสธรรม ทมะ ธรรมข้อนี้ว่า เป็น “หัวใจ” ของธรรมข้ออ่ืนๆ อีกมาก ถ้าใครขาดธรรมข้อนี้แล้ว 
ชีวิตจะไม่ก้าวหน้า หรือพัฒนาไม่ข้ึน “จุดเด่น” ของทมะ 

3) ขันติ คือ อดทน อดทนต่อความหนาว ร้อน หิว กระหาย ทนตรากตร า ทนต่อ
ความเจ็บใจ ทนข่มอารมณ์ของตนได้ ทนต่อความยั่วยวนต่างๆ อดทนต่ออ านาจฝ่ายต่ า อดทนต่อ
การท าการงาน ชีวิตของผู้อยู่ร่วมกัน นอกจากมีข้อแตกต่างขัดแย้งทางอุปนิสัย การอบรม และ
ความต้องการบางอย่าง ซึ่งจะต้องหาทางปรับปรุงเข้าหากันแล้วบางรายอาจจะมีเหตุล่วงเกินรุนแรง 
แสดงออกจากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง ซึ่งอาจจะเป็นถ้อยค าหรือกิริยาอาการ จะโดยตั้งใจหรือไม่ก็ตาม 
เมื่อเกิดเหตุเช่นนี้ อีกฝ่ายหนึ่งจะต้องรู้จักอดกลั้นระงับใจ ไม่ก่อเหตุให้เรื่องลุกลามกว้างขยายต่อไป
ความร้ายจึงจะระงับลงไป นอกจากนี้ ยังจะต้องมีความอดทนต่อความล าบากตรากตร า และ
เรื่องหนักใจต่างๆ ในการประกอบการงานอาชีพเป็นต้น โดยเฉพาะเมื่อเกิดภัยพิบัติ ความตกต่ าคับขัน 
ไม่ตีโพยตีพาย แต่มีสติอดกลั้นคิดอุบายใช้ปัญญาหาทางแก้ไขเหตุการณ์ให้ลุล่วงไปด้วยดี ชีวิตที่ขาด
ความอดทน ย่อมไม่อาจประคับประคองพากันให้รอดพ้นเหตุร้ายต่างๆ อันเป็นประดุจมรสุมแห่งชีวิต
ไปได ้

4) จาคะ คือ เสียสละ เอ้ือเฟ้ือ เกื้อกูล ช่วยเหลือบ าเพ็ญประโยชน์ สละความโกรธ 
ความเห็นแก่ตัว มีใจกว้างร่วมงานกับคนอื่นได้ สละอารมณ์ขุ่นมัวภายในจิตใจได้ ชีวิตบุคคล
ที่จะมีความสุข จะต้องรู้จักความเป็นผู้ให้ด้วย มิใช่คอยจ้องแต่จะเป็นผู้รับเอาฝ่ายเดียว การให้ในที่นี้ 
มิใช่หมายแต่เพียงการเผื่อแผ่แบ่งปันสิ่งของอันเป็นเรื่องที่มองเห็นและเข้าใจได้ง่ายๆ เท่านั้น 
แต่ยังหมายถึง การให้น้ าใจแก่กัน การแสดงน้ าใจเอ้ือเฟ้ือต่อกัน ตลอดจนการเสียสละความพอใจ
และความสุขส่วนตนได้ เช่น ในคราวที่คู่ครองประสบความทุกข์ ความเจ็บไข้ หรือมีธุรกิจใหญ่ เป็นต้น 
ก็เสียสละความสุขความพอใจของตน ขวนขวายช่วยเหลือ เอาใจใส่ดูแล เป็นที่พ่ึงอาศัย เป็นก าลัง
ส่งเสริม หรือช่วยให้ก าลังใจได้โดยประการใดประการหนึ่ง ตามความเหมาะสมรวมความว่า 
เป็นผู้จิตใจกว้างขวาง เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เสียสละ ไม่คับแคบเห็นแก่ตัว ชีวิตครอบครัวที่ขาดจาคะ  
ก็คล้ายการลงทุนที่ปราศจากผลก าไรมาเพ่ิมเติม ส่วนที่มีมาแต่เดิมก็คงที่หรือค่อยร่อยหรอพร่องไป
หรือเหมือนต้นไม้ท่ีมิได้รับการบ ารุง ก็มีแต่อับเฉา ร่วงโรย ไม่มีความสดชื่นงอกงาม 

ธรรม 4 ประการ คือ สัจจะ ทมะ ขันติ และจาคะดังกล่าวมานี้ มุ่งหมายให้ใช้ทั่วไปโดยยึดถือ
เป็นคุณธรรมพื้นฐานของจิตใจในการที่จะสร้างความสัมพันธ์อันดีงามกับคนทั้งหลายที่จะอยู่ร่วม
หรือติดต่อเกี่ยวข้องกันให้เหมาะสมตามฐานะนั้นๆ เพ่ือประโยชน์สุขท้ังแก่ชีวิตของตนเองและแก่ชีวิต
ของคนอ่ืนๆ ในสังคม 
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2.5 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  
 

2.5.1 งานวิจัยในประเทศ 
อฤเดช แพงอะมะ (2550) ได้ศึกษาแนวคิดทางการเมืองและสังคมของท่าน พระอาจารย์มั่น 

ภูริทัตตโต ผลการศึกษาพบว่า  
1) ปัจจัยทางจิตวิทยาและสภาพแวดล้อมที่มีต่อแนวคิดทางการเมืองและสังคม

ของพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต มีส่วนส าคัญต่อการหล่อหลอมให้มีความอดทน เข้มแข็ง ฉลาด รอบรู้
ในการอบรมสานุศิษย์ และประชาชนตอนเป็นผู้น าคณะสงฆ์ฝ่ายวิปัสสนาธุระและผู้น ากองทัพธรรม  

2) สาระส าคัญของแนวคิดทางการเมือง และสังคมของพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต คือ 
การปกครองตนเองให้ดี การครองใจควบคุมศีลธรรมโดยเน้นที่กฎของศีลธรรม ผู้ปกครองที่มีคุณธรรม
จะต้องท าเพ่ือประชาชน ถือได้ว่าเป็นการควบคุมประชาชนด้วยศีลธรรมหรือผู้ปกครองโดยไม่ต้อง
ปกครองซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการเมืองและสังคม ขณะเดียวกันได้ให้ความส าคัญของความมั่นคง
ของรัฐเป็นอย่างยิ่ง รัฐเป็นหลักค้ าจุน การเมืองเศรษฐกิจและสังคมและความมั่นคงศาสนา และ
ผลกระทบจากแนวคิดทางการเมืองและสังคมของพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต ได้ท าให้เกิดการพัฒนา
ชนบทในรูปแบบใหม่ภายใต้แนวทางและวิธีการของพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต ประชาชนในท้องถิ่น
กันดารของไทยเห็นความส าคัญของความเป็นไทย ส านึกความเป็นไทยและลดความขัดแย้ง
ในชาติพันธุ์ต่างๆ 

กษิรา เทียนส่องใจ (2550) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง วิเคราะห์อภัยทานเพ่ือการจัดการความขัดแย้ง
ในสังคมไทยปัจจุบันการศึกษาวิเคราะห์อภัยทานเพ่ือการจัดการความขัดแย้งในสังคมไทยปัจจุบั น 
มีวัตถุประสงค์ 3 ประการ คือ 1) เพื่อศึกษาปัญหาและสาเหตุของความขัดแย้งในสังคมไทยปัจจุบัน 
2) เพ่ือศึกษาอภัยทานตามหลักพระพุทธศาสนา และ 3) เพ่ือศึกษาวิเคราะห์อภัยทานเพ่ือการจัดการ
ความขัดแย้งในสังคมไทยปัจจุบัน การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ ซึ่งเน้นวิจัยทางเอกสาร 
ผลของการศึกษา มีดังต่อไปนี้ 1) ความขัดแย้งเป็นธรรมชาติของมนุษย์ สังคมไทยในปัจจุบันก็ก าลัง
เกิดปัญหาความขัดแย้งในหลายๆ ด้าน ได้แก่ ปัญหาทางการเมือง ปัญหานโยบายสาธารณะ ปัญหา
การแย่งชิงทรัพยากรธรรมชาติ และปัญหาการหย่าร้าง สาเหตุของปัญหาความขัดแย้งสามาร ถ
แบ่งตามปัจจัยภายนอกออกได้เป็น 5 ประเภทด้วยกัน คือ (1) ความขัดแย้งด้านข้อมูล (data 
conflict) (2) ความขัดแย้งด้านผลประโยชน์ (interest conflict) (3) ความขัดแย้งด้านความสัมพันธ์ 
(relationship conflict (4) ความขัดแย้งด้านโครงสร้าง (structural conflict) และ (5) ความขัดแย้ง
ด้านคุณค่าหรือค่านิยม (value conflict) ในทัศนะของพระพุทธศาสนานั้น สาเหตุของความขัดแย้ง
เกิดมาจากการปฏิสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายใน ส าหรับปัจจัยภายใน  ได้แก่ 
ปปัญจธรรม คือ ตัณหา มานะ ทิฏฐิ และอกุศลมูล คือ โลภะ โทสะ โมหะ โดย ทิฏฐิ ท าหน้าที่
เป็นแกนกลางของปัจจัยภายในที่ท างานร่วมกันกับอกุศลมูลในการเกิดความขัดแย้ง 2) อภัยทาน 
มีปรากฏอยู่ในพระไตรปิฎกว่าเป็นมหาทาน มีความหมายว่า การให้ความไม่มีภัย การพัฒนาอภัยทาน
เริ่มที่ สัมมาทิฏฐิ และสัมมาสังกัปปะซึ่งเป็นหลักพ้ืนฐาน เพ่ือให้เกิดอภัยทานที่ประกอบไปด้วย เมตตาธรรม 
ขันติธรรม และศีล 5 ส าหรับกรอบแนวทางของการปฏิบัติของอภัยทาน คือ พรหมวิหารธรรม 
สาราณียธรรม และสังคหวัตถุ 4 โดยวิธีการปฏิบัตินั้นแบ่งออกได้เป็นอภัยทานทางใจ อภัยทานทางวาจา 
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และอภัยทานทางกาย 3) อภัยทานเป็นพุทธสันติวิธี ที่ใช้น ามาเป็นรูปแบบส าหรับจัดการปัญหา
ความขัดแย้งในสังคมไทยได้ ซึ่งไม่เพียงแต่สามารถใช้ได้ในรูปแบบการแก้ไขหลังจากความขัดแย้ง
เกิดขึ้นแล้วยังสามารถใช้เป็นรูปแบบของการป้องกันเพ่ือไม่ให้ความขัดแย้งก่อตัวอีกด้วย อภัยทานทางใจ
นับว่ามีบทบาทส าคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาให้มีความอดทน มีความเมตตา ไม่อาฆาตพยาบาทโกรธแค้น 
อภัยทานทางวาจา คือ การพูดที่ยึดหลักสัมมาวาจา และการกล่าวค าว่า “ขอโทษ” ส าหรับ อภัยทาน
ทางกาย คือ การแสดงพฤติกรรมเคารพ และให้เกียรติในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ โดยวิธีการ
ของอภัยทานดังกล่าวมาทั้งหมดท าให้การยึดมั่นในความเป็นอัตตลักษณ์สลายลง สามารถแก้ไขปัญหา
ความขดัแย้งได้ในที่สุด 

จิตติวัฒน์ งอกค า (2551) บทบาทผู้น าชุมชนในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในชุมชน: 
ศึกษากรณีจังหวัดชัยภูมิ ผลการวิจัยพบว่า บทบาทผู้น าชุมชนในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง
ในชุมชนอยู่ในระดับปานกลาง ผู้น าชุมชนใช้การเจรจาต่อรองในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในชุมชน
มากที่สุด ผู้น าชุมชนในต าแหน่งผู้บริหารส่วนศึกษา ควรออกเยี่ยมเยียนพบปะพูดคุยกับสมาชิก
ในชุมชนมากขึ้น และผู้น าชุมชนในต าแหน่งเจ้าอาวาสควรมีบทบาทในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง
ในชุมชนมากขึ้น ซึ่งผู้น าชุมชนส่วนหนึ่งยังขาดความรู้ ความเข้าใจในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง
ในชุมชน 

บุญส่ง พิมเพ็ง (2552) ได้ศึกษา 1) ความขัดแย้งทางการเมืองระหว่างกลุ่มคนรักอุดร
และกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพ่ือประชาธิปไตยที่จังหวัดอุดรธานี พ.ศ. 2549-2552 2) สภาพความขัดแย้ง
ทางการเมืองระหว่างกลุ่มคนรักอุดรและกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพ่ือประชาธิปไตยที่จังหวัดอุดรธานี 
พ.ศ. 2549-2552 3) ผลกระทบจากความขัดแย้งทางการเมืองระหว่างกลุ่มคนรักอุดรและกลุ่มพันธมิตร
ประชาชนเพื่อประชาธิปไตยที่จังหวัดอุดรธานี พ.ศ. 2549-2552 ผลการศึกษาพบว่า 1) สาเหตุ
ความขัดแย้งทางการเมืองมาจากความแตกต่างจากปัจจัยพื้นฐานของแต่ละกลุ่มทั้งทางด้านโครงสร้าง 
กระบวนการ พฤติกรรม และความต้องการสนับสนุนทางการเมือง 2) สภาพความขัดแย้งทางการเมือง
เป็นสภาวะหรือลักษณะความขัดแย้งระหว่างกลุ่ม ได้แก่ การเดินประท้วง การเผชิญหน้ากัน การต่อรอง 
การปะทะกัน การต่อสู้กัน 3) ผลกระทบจากความขัดแย้ง ได้แก่ เกิดการแบ่งแยกกลุ่มทางการเมือง
ออกอย่างชัดเจน เกิดความแตกแยกระหว่างกลุ่ม มีการต่อต้านฝ่ายตรงข้าม ให้การสนับสนุนกลุ่มการเมือง 
ประชาชนให้ความสนใจ และมีส่วนร่วมทางการเมืองมากขึ้น เกิดความไม่สงบสุขในสังคม ต่อต้าน
การค้าและธุรกิจฝ่ายตรงข้าม ส่วนสมาชิกของแต่ละกลุ่มมีความรักใคร่สามัคคีและมีกิจกรรมร่วมกัน  

มานพ ขาวสะอาด (2553) ได้ศึกษาแนวคิดการแก้ปัญหาความขัดแย้งทางการเมือง
ของพระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตโต) มีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาแนวคิดการแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง
ทางการเมืองของพระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตโต) ผลการวิจัยพบว่า แนวคิดการแก้ไขปัญหา
ความขัดแย้งทางการเมืองของ พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตโต) คือ 1) แนวคิดหลักพระพุทธศาสนา 
2 ประการคือ (1) หลักแบบอริยสัจ เริ่มจากการรู้ถึงสภาพความขัดแย้ง สาเหตุของความขัดแย้ง 
สภาวะของความหลุดพ้นจากความขัดแย้ง และแสวงหาหนทางที่จะปฏิบัติเพ่ือหลุดพ้ นจาก
ความขัดแย้งดังกล่าว และ (2) หลักการมัชฌิมาปฏิปทา คือการยึดหลักความเป็นกลางบนความถูกต้อง
ไม่เอนเอียงหรือยึดมั่นถือมั่นแต่ความคิดของตนเพียงอย่างเดียว ต้องพร้อมที่จะยึดหลัก หลักที่เป็นธรรม
อย่างแท้จริง 2) แนวคิดทางสังคมศาสตร์ คือ การยึดหลักประชาธิปไตยและความขัดแย้งในสังคม 
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ซึ่งเห็นว่าความขัดแย้งเป็นเรื่องธรรมดา แต่จะต้องใช้ให้เป็นประโยชน์จากความขัดแย้งโดยการแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น สร้างเสริมความรู้ สร้างสรรค์สิ่งที่จะเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมแล ะ 3) แนวคิด
ทางวิทยาศาสตร์ คือ แนวทางการตัดสินใจด้วยหลักการเหตุผล และหลักการแยกความจริงกับค่านิยม
ออกจากกัน 

ชลากร เทียนส่องใจ (2553) ได้ศึกษา การเจรจาไกล่เกลี่ยคนกลางเชิงพุทธ: หลักการ
และเครื่องมือส าหรับการจัดการความขัดแย้ง มีวัตถุประสงค์ 3 ประการ คือ 1) เพ่ือศึกษาแนวคิด 
ทฤษฎี ความขัดแย้ง และการเจรจาไกล่เกลี่ยคนกลาง 2) เพ่ือศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และการจัดการ
ความขัดแย้งทางพระพุทธศาสนา และ 3) เพ่ือศึกษาหลักการและวิธีการทางพระพุทธศาสนา ในการน าเสนอ
องค์ความรู้ใหม่ของรูปแบบการเจรจาไกล่เกลี่ยคนกลางเชิงพุทธ ซึ่งเป็นหนึ่งในสันติวิธีของการจัดการ
ความขัดแย้ง การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ ซึ่งเน้นทั้งวิจัยทางเอกสาร และเชิงปฏิบัติการ 
ผลของการศึกษา มีดังต่อไปนี้ 

1) ความขัดแย้งเป็นธรรมชาติของมนุษย์ ซึ่งยากที่จะหลีกเลี่ยงได้ สาเหตุของปัญหา
ความขัดแย้งสามารถแบ่งตามปัจจัยภายนอกออกได้เป็น 5 ประเภทด้วยกัน คือ (1) ความขัดแย้ง
ด้านข้อมูล (2) ความขัดแย้งด้านผลประโยชน์ (3) ความขัดแย้งด้านความสัมพันธ์ (4) ความขัดแย้ง
ด้านโครงสร้าง และ (5) ความขัดแย้งด้านคุณค่าหรือค่านิยม การเจรจาไกล่เกลี่ยคนกลาง ถือได้ว่า
เป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการจัดการความขัดแย้ง โดยมีบุคคลที่สามหรือคนกลางเข้ามามีส่วนร่วม
ในการจัดการปัญหา บทบาทหน้าที่ของคนกลางจะเป็นผู้ที่ให้ค าแนะน า และพร้อมทั้งเสนอแนวทาง
ที่ เหมาะสมในการจัดการปัญหาความขัดแย้ง เ พ่ือที่จะให้คู่กรณีสามารถบรรลุข้อตกลงได้
โดยความสมัครใจของทั้งสองฝ่าย ทั้งนี้คนกลางจะไม่มีอ านาจบังคับให้คู่กรณีต้องปฏิบัติตามค าแนะน า
แต่อย่างใด 

2) ในทัศนะของพระพุทธศาสนา รากเหง้าที่เป็นสาเหตุของความขัดแย้งเกิดจาก
เหตุปัจจัยภายใน คือ อกุศลธรรมและปปัญจธรรม โดยทิฏฐิซึ่งเป็นหนึ่งในปปัญจธรรมนั้น ถือว่าเป็น
แกนกลางที่อยู่ลึกที่สุด เพราะเป็นการยึดมั่นถือมั่นในอุดมการณ์ของแต่ละคน ยิ่งถ้าทิฏฐินั้นประกอบไปด้วย
อกุศลมูล อันได้แก่ โลภะ โทสะ และโมหะ ทิฏฐินั้นก็จะกลายเป็นมิจฉาทิฏฐิ เหตุปัจจัยภายในรวมทั้ง
เหตุปัจจัยภายนอก จะกลายเป็นแรงผลักดันที่ทาให้เกิดสภาวะของความขัดแย้งขึ้น จนน า ไปสู่
ความรุนแรงในที่สุด ในการปฏิบัติการจัดการความขัดแย้งทางพระพุทธศาสนานั้น แบ่งออกได้ 
เป็น 3 วิธี คือ (1) การเจรจาไกล่เกลี่ยคนกลาง (2) อภัยทาน และ (3) ทางเลือกอ่ืนตามแนวทาง
แห่งพระวินัย ซึ่งได้แก่ การไต่สวน การประนีประนอม การใช้เสียงข้างมาก และการพิจารณาตัดสิน
โดยสังฆสภา 

3) หลักการและวิธีการในการเจรจาไกล่เกลี่ยเชิงพุทธ ประกอบไปด้วย 9 ขั้นตอน 
ซึ่งได้แก่ (1) คุมสติ - mindfulness control (2) ท าหน้าที่กัลยาณมิตร - education process 
(3) สื่อสารอย่างลึกซึ้ง - deep communication (4) วิเคราะห์เรื่องราว - issues analysis 
(5) เข้าถึงวิธีการ - approaching to strategies (6) คิดอย่างแยบคาย - thinking wisely (7) หาจุด
สนใจ - interest finding (8) เสนอทางเลือก - option creating และ (9) สร้างสัมพันธภาพอันดี - 
new relationship building ทั้ง 9 ข้อที่กล่าวมานี้ สามารถสรุปได้เป็นรูปแบบของพุทธวิธีการเจรจา
ไกล่เกลี่ยคนกลาง ซึ่งแบ่งออกได้เป็น 3 ขั้นตอนใหญ่ๆ คือ (1) ขั้นตอนกัลยาณมิตร (2) ขั้นตอน
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โยนิโสมนสิการ และ (3) ขั้นตอนการจัดการปัญหาความขัดแย้ง ในขั้นตอนกัลยาณมิตรนั้น คนกลาง
จะต้องรับผิดชอบในบทบาทหน้าที่โดยตรง แต่ในขั้นตอนที่ 2 และ 3 ทั้งผู้ที่ท าหน้าที่เป็นคนกลาง 
และคู่กรณีทั้งสองฝ่าย จะต้องมีบทบาทหน้าที่ร่วมมือกัน เพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย เกิดสัมมาทิฏฐิ ในการหา
จุดสนใจอย่างแท้จริงของคู่กรณี และส่งเสริมความเข้าใจอันดีของทั้งสองฝ่าย กล่าวโดยสรุป  
การเจรจาไกล่เกลี่ยเชิงพุทธ เป็นหนึ่งในพุทธสันติวิธี ที่ใช้น ามาเป็นรูปแบบส าหรับจัดการปัญหา
ความขัดแย้ง ซึ่งไม่เพียงแต่สามารถใช้ได้ในรูปแบบการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งแล้ว ยังเป็นการสร้าง
สัมพันธภาพที่ยั่งยืนดังเช่นการให้อภัยทาน ซึ่งเป็นเป้าหมายสูงสุดในการจัดการความขัดแย้ง
ทางพระพุทธศาสนา 

รังสรรค์ ภิรมย์ (2552) ได้ศึกษาเรื่อง การวัดระดับความสุขของประชากรในอ าเภอสารภี 
จังหวัดเชียงใหม่ ผลการวิจัยพบว่า ระดับความสุขโดยรวมทั้ง 8 หมวด ของประชากรในอ าเภอสารภี 
จังหวัดเชียงใหม่ มีความสุขในระดับมาก คะแนนเฉลี่ย 3.56 โดยมีความสุขในแต่ละหมวดอยู่ในระดับมาก 
เรียงตามล าดับ คือ หมวดการมีครอบครัวที่อบอุ่น การเข้าถึงธรรมะว่าด้วยการอยู่ร่วมกัน การมีร่างกาย
และจิตใจที่แข็งแรง การมีความภาคภูมิใจ การมีอิสรภาพ และการมีหลักประกันในชีวิต ส่วนหมวด
การมีชุมชนเข้มแข็ง และการมีสิ่งแวดล้อมท่ีดี ประชากรมีความสุขในระดับปานกลาง ผลการวิเคราะห์
ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่มีผลต่อระดับความสุขกับระดับความสุขในหมวดต่างๆ โดยใช้การทดสอบ 
ไคสแควร์ ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 พบว่า รายได้เฉลี่ยต่อเดือนมีความสัมพันธ์กับระดับ
ความสุขในหมวดการมีสิ่งแวดล้อมที่ดี เงินออม มีความสัมพันธ์กับระดับความสุขในหมวดการมี
หลักประกันในชีวิต การมีร่างกายและจิตใจที่แข็งแรง การมีชุมชนเข้มแข็ง การมีอิสรภาพ และการมี
ความภาคภูมิใจ หนี้สินมีความสัมพันธ์กับระดับความสุข ในหมวดการมีหลักประกันในชีวิต การมี
ชุมชนเข้มแข็ง และการมีสิ่งแวดล้อมที่ดี เพศมีความสัมพันธ์กับระดับความสุขในหมวดการมีชุมชน
เข้มแข็ง อายุมีความสัมพันธ์กับระดับความสุขในหมวดการมีความภาคภูมิใจ ระดับการศึกษา
มีความสัมพันธ์กับระดับความสุขในหมวดการมีหลักประกันในชีวิต การมีชุมชนเข้มแข็ง และการมี
ความภาคภูมิใจ อาชีพมีความสัมพันธ์กับระดับความสุขในหมวดการมีร่างกายและจิตใจที่แข็งแรง 
ส าหรับสถานภาพการสมรสไม่มีความสัมพันธ์กับระดับความสุขในทุกหมวด 

พัชราวดี ตรีชัย (2552) ได้ศึกษาเรื่อง การวิเคราะห์ความเป็นชุมชนเข้มแข็งของหมู่บ้าน
หนองกลางดง ต าบลศิลาลอย อ าเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ผลการวิจับพบว่า ปัจจัย
ส าคัญของการพลิกฟื้น จากสังคมที่มีปัญหาวิกฤติในด้านต่างๆ สามารถทาให้ชุมชนเกิดเข้มแข็ง
และพ่ึงตนเองได้ เป็นลักษณะเฉพาะที่ส าคัญ คือ 1) ผู้น า มีภาวะผู้น าโดดเด่นในด้านขีดความสามารถ
ของผู้น าในการสร้างกระบวนการประชาธิปไตย ในการบริหารงานเป็นผู้น าที่มีประสิทธิภาพ
ในการสร้างแรงบันดาลใจให้เกิดความเชื่อมั่น ศรัทธา การมีจุดยืนทางความคิด วิธีคิด เห็นคุณค่าและพลัง
ในการพัฒนาชุมชน ตระหนักสร้างจิตส านึกให้ชุมชนรู้จักพ่ึงพาตนเอง ลดการพ่ึงพิงจากภายนอก 
เป็นผู้น าที่มีความมั่นใจในตนเองสูง มีวิสัยทัศน์กว้างไกลมุ่งมั่น และมีความสามารถในการถ่ายทอด
อย่างชัดเจน 2) การมีส่วนร่วมของประชาชนชุมชนบ้านหนองกลางดง การสร้างพลังการท างานเป็นทีม 
สร้างคนดี คนเก่ง คนมีความสามารถ สร้างผู้น าในชุมชน ประสานผนึกก าลังร่วมคิดร่วมท า 3) การมีทุน
ทางสังคมในมิติต่างๆ ความสัมพันธ์เกื้อกูลภายในชุมชน ความรักสามัคคี ผูกพันกัน สานสัมพันธ์กัน
ในระบบอาวุโส ภูมิปัญญาชาวบ้าน เก่งคิด เก่งท า เห็นผลได้ในทางปฏิบัติ 4) ทุนทางเศรษฐกิจ 
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สามารถพึ่งตนเองได้ มีการรวมกลุ่มทางอาชีพ น าภูมิปัญญาเพ่ิมมูลค่าผลผลิต (แปรรูป) ลดปัญหา
การว่างงาน สร้างรายได้ ชุมชนปลอดหนี้ สังคมมีความสุข 5) เป็นปัจจัยที่ประกันว่าชุมชนส าเร็จ 
เป็นชุมชนเข้มแข็ง แต่มิใช่ปัจจัยที่ส่งผลให้ชุมชน 
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บทท่ี 3 

วิธีด ำเนินกำรวิจัย 
 

การวิจัยเรื่อง หลักธรรมที่มีผลต่อความขัดแย้งทางการเมืองของประชาชน ในเขตอ าเภอ
เมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์การวิจัย ดังนี้ 1) เพ่ือศึกษาระดับ
หลักธรรมที่มีผลต่อความขัดแย้งทางการเมืองของประชาชน ในเขตอ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัด
ฉะเชิงเทรา 2) เพื่อศึกษาระดับความขัดแย้งทางการเมืองของประชาชน ในเขตอ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา 
จังหวัดฉะเชิงเทรา 3) เพื่อศึกษาปัจจัยด้านหลักธรรมที่ส่งผลต่ อความขัดแย้งทางการเมือง
ของประชาชน ในเขตอ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ 
(quantitative research) เป็นหลักในการวิจัย และเก็บรวบรวมข้อมูล น ามาวิเคราะห์เพ่ือให้ได้
ค าตอบที่ถูกต้อง ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ก าหนดขั้นตอนการวิจัยออกเป็น 5 ขั้นตอน ดังต่อไปนี้ 

3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
3.2 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
3.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
3.4 การวิเคราะห์ข้อมูล 
3.5 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 

3.1 ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 
 

3.1.1 ประชำกร ประชากรที่ใช้ในการด าเนินการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ประชาชนที่มีอายุ 18 ปี
บริบูรณ์ ที่อาศัยอยู่ในเขตอ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่งมีจ านวน 116,862 คน 
(สถิติจ านวนประชากรและบ้าน ณ ฐานข้อมูลปัจจุบันข้อมูล ณ พฤษภาคม 2560, ออนไลน์) 

3.1.2 กลุ่มตัวอย่ำง กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ประชาชนที่มีอายุ 18 ปีบริบูรณ์ 
ที่อาศัยอยู่ในเขตอ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยก าหนดจ านวนตัวอย่างให้มีค่า
ความคาดเคลื่อนของการสุ่ม .05 เมื่อใช้สูตรของทาโร ยามาเน่ (Taro Yamane, 1973) ค่าตามสูตร 

n = N 

1+N (e)2 
 

n = ขนาดของประชากรที่สุ่มได้มาจากการค านวณ 
N = จ านวนประชากร 
e = ความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ .05 หรือ 95% 

N 
 

= 

 

116,862 
   1+116,862 (.05)2 

 

n = 398.63 
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จากการค านวณที่ค่าความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ .05 จะได้จ านวนตัวอย่างประชากร
ทั้งสิ้นจ านวน 398.63 คน ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความเป็นตัวแทนของประชากรได้อย่างสมบูรณ์ จึงใช้
กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 399 คน ในการวิจัยครั้งนี้  

วิธีการสุ่มตัวอย่าง กลุ่มตัวอย่างที่ท าการศึกษาในครั้งนี้ ก าหนดประชาชนที่มีอายุ 18 ปี
บริบูรณ ์อาศัยอยู่ในเขตอ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยวิธีการสุ่มแบบง่าย ดังนี้ 

1) รวบรวมและแจกแจงจ านวนประชาชนที่มีอายุ 18 ปีบริบูรณ์ อาศัยอยู่ในเขต
พ้ืนทีอ่าศัยอยู่ในเขตอ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา 

2) คัดเลือกประชาชนที่มีอายุ 18 ปีบริบูรณ์ อาศัยอยู่ในเขตพ้ืนที่อาศัยอยู่ในเขต
อ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา ด้วยวิธีการสุ่มอย่างง่าย คือ การเดินแจกแบบสอบถาม
ตามครัวเรือน  

 
3.2 เครื่องมือที่ใช้ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
 

3.2.1 กำรสร้ำงเครื่องมือ  
ในการศึกษาวิทยานิพนธ์ เรื่อง หลักธรรมที่มีผลต่อความขัดแย้งทางการเมืองของประชาชน 

ในเขตอ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา ครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ใช้เครื่องมือส าหรับการศึกษาค้นคว้า
เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ ได้แก่ แบบสอบถาม โดยการสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
มีวิธีการ ดังนี้ 

1) ศึกษาข้อมูลจาก แนวคิด ทฤษฎี เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพ่ือน าข้อมูล
ในส่วนดังกล่าวนี้มาสร้างเป็นแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้ 

(1) แบบสอบถามส่วนที่ 1 เป็นแบบเลือกตอบ (check list) เป็นค าถามเกี่ยวกับ
ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ 
และรายได้/เดือน ภูมิล าเนาเดิม และอาศัยอยู่ในชุมชน 

(2) แบบสอบถามส่วนที่ 2 เกี่ยวกับระดับหลักธรรมที่มีผลต่อความขัดแย้ง
ทางการเมืองของประชาชนในเขตอ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยแบ่งออกเป็น 6 ด้าน 
ประกอบด้วย ก. กายกรรม ข. วจีกรรม ค. มโนกรรม ง. สาธารณโภคี จ. สีลสามัญญตา ฉ. ทิฏฐิ
สามัญญตา 

โดยแบบสอบถามส่วนนี้มี ลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า ของลิเคิร์ท  
(Likert Rensis, 1967, pp . 90-95) ก าหนดน้ าหนักคะแนน (scoring) ของตัวเลือกส าหรับ
แบบสอบถามที่เป็นเชิงบวก ซึ่งให้ความหมาย ดังนี้ 

1 หมายถึง การใช้หลักสาราณียธรรม อยู่ในระดับน้อยที่สุด 
2 หมายถึง การใช้หลักสาราณียธรรม อยู่ในระดับน้อย 
3 หมายถึง การใช้หลักสาราณียธรรม อยู่ในระดับปานกลาง 
4 หมายถึง การใช้หลักสาราณียธรรม อยู่ในระดับมาก 
5 หมายถึง การใช้หลักสาราณียธรรม อยู่ในระดับมากที่สุด 
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(3) แบบสอบถามส่วนที่ 3 เกี่ยวกับระดับความขัดแย้งทางการเมืองของประชาชน 
ในเขตอ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา ประกอบด้วย 5 ด้าน ก. ด้านการหลีกเลี่ยง 
ข. ด้านการปรองดอง ค. ด้านการต่อสู้  ง. ด้านการร่วมมือร่วมใจ จ. ด้านการประนีประนอม
หรือการเจรจาต่อรอง  

โดยแบบสอบถามส่วนนี้ มีลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า ของลิเคิร์ท  
(Likert Rensis, 1967, pp. 90-95) ก าหนดน้ าหนักคะแนน (scoring) ของตัวเลือกส าหรับแบบสอบถาม
ที่เป็นเชิงบวก ซึ่งให้ความหมาย ดังนี้ 

1 หมายถึง มีระดับความเห็นด้วย อยู่ในระดับน้อยที่สุด  
2 หมายถึง มีระดับความเห็นด้วย อยู่ในระดับน้อย 
3 หมายถึง มีระดับความเห็นด้วย อยู่ในระดับปานกลาง 
4 หมายถึง มีระดับความเห็นด้วย อยู่ในระดับมาก 
5 หมายถึง มีระดับความเห็นด้วย อยู่ในระดับมากที่สุด 

4) แบบสอบถามตอนที่ 4 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม เกี่ยวกับหลักธรรมที่มีผลต่อ
ความขัดแย้งทางการเมืองของประชาชน ในเขตอ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นค าถาม
ปลายเปิด (open ended) 

3.2.2 กำรสร้ำงและกำรทดสอบเครื่องมือที่ใช้งำนกำรเก็บรวบรวมข้อมูล  
1) การตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา (content validity) ของเครื่องมือหลังจาก

ที่ผู้วิจัยได้สร้างเครื่องมือแบบสอบถามข้ึนมา ได้น าแบบสอบถามไปตรวจสอบว่า เมื่อน าแบบสอบถาม
ไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลกับกลุ่มประชากรวิจัยแล้ว แบบสอบถามจะสามารถวัดในส่วนของ
เนื้อหาที่ผู้วิจัยต้องการวัดได้มากน้อยเพียงใด โดยในกระบวนการตรวจสอบผู้วิจัยได้น าแบบสอบถาม
ไปให้ผู้เชี่ยวชาญท าการตรวจสอบ มีจ านวน 5 ท่าน ประกอบด้วย 

(1) ดร.กานต์ เสกขุนทด  ประธานหลักสูตร 
       รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 
       มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 

(2) ดร.อัมรินทร์ นาคณัฐเศรษฐ์  อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
     รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 
     มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 

(3) พระมหากฤษณ์ธนินต์ เสฎฺฐเมธี,ดร. ประธานหลักสูตรรัฐศาสตร์ 
     วิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร 
     มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

(4) พระมหาสหาย กนฺตธมฺโม อาจารย์ประจ าสาขาวิชารัฐประศาสน
ศาสตร์ วิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร 

      มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
(5) พระมหาประสพสุข ปิยภาณี ด้านรัฐประศาสนศาสตร์  

      มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
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โดยให้ผู้เชี่ยวชาญทั้ง 5 ท่าน ท าการการตรวจสอบประเมินโดยใช้ดัชนีความสอดคล้อง 
IOC (item - objective congruence index) เป็นรายบุคคลว่าข้อค าถามแต่ละข้อสามารถวัดได้
ตรงกับจุดประสงค์ท่ีก าหนดหรือไม่ โดยให้คะแนนตามเกณฑ์ ดังนี้ 

ถ้าข้อค าถามวัดได้ตรงจุดประสงค ์   ได้ +1 คะแนน 
ถ้าไม่แน่ใจว่าข้อค าถามนั้นวัดตรงจุดประสงค์หรือไม่ ได้ 0 คะแนน 
ถ้าข้อค าถามวัดได้ไม่ตรงจุดประสงค์   ได้ -1 คะแนน 

จากนั้นน าคะแนนของผู้เชี่ยวชาญทุกท่านที่ประเมิน มากรอกลงในแบบวิเคราะห์
ความสอดคล้องของข้อค าถามกับจุดประสงค์เพ่ือหาค่าเฉลี่ย โดยมีเกณฑ์การคัดเลือกข้อค าถาม ดังนี้ 

(1) ข้อค าถามท่ีมีค่า IOC ตั้งแต่ 0.50 - 1.00 คัดเลือกไว้ใช้ได้ 
(2) ข้อค าถามท่ีมีค่า IOC ต่ ากว่า 0.50 ควรพิจารณาปรับปรุงหรือตัดทิ้ง 
ซึ่งผู้เชี่ยวชาญได้ท าการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาและได้ให้ค าแนะน า

ในการปรับแก้ไข หลังจากนั้นผู้วิจัยได้ด าเนินการปรับแก้ไขตามค าแนะน า จนได้แบบสอบถาม
ที่มีความตรงเชิงเนื้อหา โดยผลการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาของข้อค าถามกับจุดประสงค์
ผ่านเกณฑ์ที่ก าหนดทุกข้อโดยมีค่า IOC เท่ากับ 0.97 (ภาคผนวก ง) จากนั้นน าไปสู่กระบวนการ
ตรวจสอบความเชื่อมั่น (reliability) ต่อไป 

2) การหาค่าความเชื่อมั่น (reliability) ของเครื่องมือแบบสอบถาม ภายหลังจาก
ที่น าเครื่องมือแบบสอบถาม ไปผ่านการตรวจสอบความตรงเชิง เนื้อหาโดยผู้เชี่ยวชาญแล้ว  
จะน าแบบสอบถามมาทดสอบความเชื่อมั่น โดยผู้วิจัยได้เลือกอ าเภอครองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา 
เป็นพ้ืนที่ในการทดสอบความเที่ยงของเครื่องมือ โดยการเลือกกลุ่มตัวอย่างขึ้นมา ใช้ในการตรวจสอบ
ความเชื่อมั่นของเครื่องมือ ใช้วิธีการสุ่มอย่างง่ายโดยวิธีจับฉลาก เพื่อเลือกตัวอย่างขึ้นมาใช้
ในการตรวจสอบเครื่องมือ และน าไปทดลองใช้ (try out) กับกลุ่มตัวอย่างเพ่ือหาความค่าความเชื่อมั่น 
จ านวน 30 ชุด 

3) การวิเคราะห์ความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม โดยใช้โปรแกรมวิจัยทางสังคมศาสตร์ 
หาค่าสัมประสิทธิ์อัลฟา (Alpha coefficient) ของ ครอนบาค (Cronbach, L.J., 1970, p. 58) 
โดยเลือกข้อค าถามที่มีค่าความเชื่อมั่นตั้งแต่ 0.70 ขึ้นไป ถือว่าเพียงพอส าหรับใช้เป็นมาตรฐาน
ของมาตรวัด (บุญเรียง ขจรศิลป์, 2541, หน้า 62) 

4) การหาค่าความเชื่อมั่น (reliability) ของแบบสอบถามเชิงปริมาณ ผู้วิจัย
หาค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งชุดโดยใช้วิธีหาค่าสัมประสิทธิ์อัลฟา พบว่า แบบสอบถาม
ที่ใช้ในการวิจัยชุดนี้มีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ เท่ากับ .980 ซึ่งถือว่าแบบสอบถามชุดนี้มีค่าความเชื่อมั่น
อยู่ในระดับสูง 
 
3.3 วิธีกำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
 

การเก็บรวบรวมข้อมูลด าเนินการตามขั้นตอน ดังนี้ 
3.3.1 การเก็บรวบรวมข้อมูลผู้วิจัยได้ยื่นเรื่องเสนอบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ราชนครินทร์ ในการออกหนังสือน าถึงอ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา เพ่ือขออนุญาต
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จดัหาข้อมูลขั้นพื้นฐานในด้านต่างๆ และยังรวมถึงการติดต่อประสานงานเพ่ือท าการแจกแบบสอบถาม 
ที่เป็นกลุ่มตัวอย่างและนัดหมาย วัน เวลาในการเก็บข้อมูลโดยแจกแบบสอบถามเป็นรายบุคคล
ด้วยตนเองและนัดหมายวัน เวลามารับ แบบสอบถามคืนด้วยตนเอง เมื่อได้แบบสอบถามกลับคืนมาครบ
ตามจ านวน 399 ฉบับ จากนั้นน าแบบสอบถามมาท าการตรวจสอบความสมบูรณ์ครบถ้วน
ของการตอบค าถาม และน าแบบสอบถามที่สมบูรณ์มาลงรหัสให้คะแนนแต่ละข้อ และบันทึกข้อมูล
ลงในคอมพิวเตอร์ 

3.3.2 เมื่อน าแบบสอบถามที่ได้รับคืน จ านวน 399 ชุด มาตรวจสอบความสมบูรณ์แล้ว 
ก าหนดให้คะแนนตามล าดับของแต่ละข้อ เพื่อน าไปวิเคราะห์โดยวิธีทางสถิติด้วยคอมพิวเตอร์
โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ น าผลค านวณมาวิเคราะห์ข้อมูลตามจุดประสงค์ท่ีต้องการต่อไป 

 
3.4 กำรวิเครำะห์ข้อมูล 

 
การวิเคราะห์ข้อมูลด าเนินการตามตอนขั้นตอนดังนี้ 
3.4.1 การวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (descriptive 

statistics) ในการบรรยายลักษณะโดยทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง ประกอบด้วยค่าความถี่ ( frequency) 
ค่าร้อยละ (percent) 

3.4.2 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับระดับระดับหลักธรรมที่มีผลต่อความขัดแย้งทางการเมือง
ของประชาชน ในเขตอ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยใช้สถิติ เชิงพรรณนา 
(descriptive statistics) ในการบรรยายลักษณะโดยทั่วไปของหลักธรรมที่มีผลต่อความขัดแย้ง
ทางการเมืองของประชาชน ในเขตอ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา ประกอบด้วย 
ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ (percent) ค่าเฉลี่ย (mean) ส่วนเที่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation)  

ก าหนดค่าตัวแปร เป็นการแปลความหมายค่าเฉลี่ยของแบบสอบถามในด้านต่างๆ 
โดยใช้เกณฑ์ ดังนี้ (Best, J.W., 1977, p. 182 และบุญชม ศรีสะอาด, 2546, หน้า 162) 

คะแนนเฉลี่ย 1.00 - 2.00 หมายถึง การใช้หลักสาราณียธรรมน้อยที่สุด 
คะแนนเฉลี่ย 2.01 - 3.00 หมายถึง การใช้หลักสาราณียธรรมน้อย 
คะแนนเฉลี่ย 3.01 - 4.00 หมายถึง การใช้หลักสาราณียธรรมมาก 
คะแนนเฉลี่ย 4.01 - 5.00 หมายถึง การใช้หลักสาราณียธรรมมากที่สุด 

3.4.3 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับระดับความขัดแย้งทางการเมืองของประชาชน ในเขต
อ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา ใช้สถิติเชิงพรรณนา (descriptive statistics) ในการบรรยาย 
ลักษณะโดยทั่วไปของความขัดแย้งทางการเมืองของประชาชน ในเขตอ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัด
ฉะเชิงเทรา ประกอบด้วย ค่าความถี่ ค่าร้อยละ (percent) ค่าเฉลี่ย (mean) ส่วนเบี่ยงเบน มาตรฐาน 
(standard deviation)  

ก าหนดค่าตัวแปร เป็นการแปลความหมายค่าเฉลี่ยของแบบสอบถามในด้านต่างๆ 
โดยใช้เกณฑ์ ดังนี้ (Best, J.W., 1977, p. 182 และบุญชม ศรีสะอาด, 2546, หน้า 162) 

คะแนนเฉลี่ย 1.00 - 2.00 หมายถึง มีระดับความคิดเห็นน้อยที่สุด 

คะแนนเฉลี่ย 2.01 - 3.00 หมายถึง มีระดับความคิดเห็นน้อย 
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คะแนนเฉลี่ย 3.01 - 4.00 หมายถึง มีระดับความคิดเห็นมาก 

คะแนนเฉลี่ย 4.01 - 5.00 หมายถึง มีระดับความคิดเห็นมากที่สุด  
3.4.4 การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติการถดถอยเชิงพหุคูณ (multiple regression 

analysis) เพื่อหาชุดตัวแปรของสมการ และอิทธิพลของตัวแปรอิสระ คือ หลักธรรมที่มีผลต่อ
ความขัดแย้งทางการเมืองของประชาชน ในเขตอ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา ประกอบด้วย 
6 ด้าน คือ ด้านกายกรรม ด้านวจีกรรม ด้านมโนกรรม ด้านสาธารณโภคี ด้านสีลสามัญญตา และ
ด้านทิฏฐิสามัญญตา ส่วนตัวแปรตาม คือ ระดับความขัดแย้งทางการเมืองของประชาชน ในเขต
อ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา ประกอบด้วย 5 ด้าน ด้านการหลีกเลี่ยง ด้านการปรองดอง 
ด้านการต่อสู้ ด้านการร่วมมือร่วมใจ และด้านการประนีประนอมหรือการเจรจาต่อรอง 

 
3.5 สถิติที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล 

 
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยนี้ด าเนินการ โดยน าข้อมูลมาวิเคราะห์ด้วยโปรแกรม

คอมพิวเตอร์ทางสังคมศาสตร์ มีล าดับขั้นตอน ดังนี้ 
3.5.1 การวิเคราะห์สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยหาค่าร้อยละ (percentage) 

และค่าความถี่ (frequency) 
3.5.2 การวิเคราะห์ความคิดเห็นในระดับหลักธรรมที่มีผลต่อความขัดแย้งทางการเมือง

ของประชาชน ในเขตอ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยใช้วิธีการหาค่าเฉลี่ย ( x ) และ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

3.5.3 การวิเคราะห์ความคิดเห็นในระดับความขัดแย้งทางการเมืองของประชาชน ในเขต
อ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยหาค่าเฉลี่ย ( x ) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(standard deviation) 

3.5.4 ทดสอบอิทธิพลของตัวแปรอิสระ คือ หลักธรรมที่มีผลต่อตัวแปรตาม คือ ความขัดแย้ง
ทางการเมืองของประชาชน ในเขตอ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยใช้การหาค่า
ด้วยสถิติเชิงอนุมาน (inferential statistics) คือ การถดถอยเชิงพหุคูณ (multiple regression 
analysis) 
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บทท่ี 4 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 

การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาหลักธรรมที่มีผลต่อความขัดแย้งทางการเมือง
ของประชาชน ในเขตอ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา ผู้วิจัยได้เสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย แบ่งออกเป็นตอน ดังนี้ 

4.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 
4.2 ผลการวิเคราะห์ระดับหลักธรรมที่มีผลต่อความขัดแย้งทางการเมืองของประชาชน

ในเขตอ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา   
4.3 ผลการวิเคราะห์ระดับความขัดแย้งทางการเมืองของประชาชน ในเขตอ าเภอเมือง

ฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา 
4.4 ผลการวิ เคราะห์ปัจจัยด้านหลักธรรมที่ส่งผลต่อความขัดแย้งทางการเมือง

ของประชาชน ในเขตอ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา สถิติเชิงอนุมาน การวิเคราะห์
ถดถอยพหุคูณ 

สัญลักษณ์ท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
n หมายถึง จ านวนกลุ่มตัวอย่าง 
  หมายถึง ค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง 

S.D. หมายถึง ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของกลุ่มตัวอย่าง 
X1 หมายถึง ด้านกายกรรม 
X2 หมายถึง ด้านวจีกรรม 
X3 หมายถึง ด้านมโนกรรม 
X4 หมายถึง ด้านสาธารณโภคี 
X5 หมายถงึ ด้านสีลสามัญญตา 
X6 หมายถึง ด้านทิฏฐิสามัญญตา 
Y  หมายถึง ความขัดแย้งทางการเมืองของประชาชน 
a หมายถึง ค่าคงที่ของการพยากรณ์ 
t หมายถึง ค่าสถิติท่ีใช้ในการพิจารณา t-distribution 
 หมายถึง การมีนัยส าคัญทางสถิติที่ .05 

ss หมายถึง ผลรวมของคะแนนเบี่ยงเบนยกก าลังสอง sum of squares 
df หมายถึง ระดับชั้นความเป็นอิสระ degree of freedom 
MS หมายถึง ค่าเฉลี่ยผลรวมของคะแนนเบี่ยงเบนยกก าลังสอง 
F หมายถึง ค่าสถิติท่ีใช้ในการพิจารณา F- distribution 
Sig. หมายถึง ค่า significant (ระดับนัยส าคัญ) 
p-value หมายถึง ค่าความน่าจะเป็น (ระดับนัยส าคัญ) 
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 หมายถึง สมการถดถอยพหุคูณในรูปคะแนนดิบ 
 หมายถึง สมการถดถอยพหุคูณในรูปคะแนนมาตรฐาน 

b หมายถึง ค่าสัมประสิทธิ์พยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ 
 หมายถึง มีค่าสัมประสิทธิ์การพยากรณ์ในรูปคะแนนมาตรฐาน 

R  หมายถึง ค่าสัมประสิทธิ์ความสัมพันธ์พหุคูณ 
R2  หมายถึง ค่าท่ีแสดงอิทธิพลของตัวแปรอิสระทั้งหมดที่มีต่อตัวแปรตาม 
S.E.est หมายถึง ค่าความคลาดเคลื่อนของตัวพยากรณ์ 
S.E.b หมายถึง ค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐานสัมประสิทธิ์พยากรณ์ 
     

4.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม  
 

การวิเคราะห์ข้อมูลสถานภาพผู้ตอบแบบสอบถาม ซึ่งประกอบด้วย หลักธรรมที่มีผลต่อ
ความขัดแย้งทางการเมืองของประชาชน ในเขตอ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา จ านวน 
399 คน เมื่อจ าแนกตามอายุเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ ภูมิล าเนาเดิม และอาศัยอยู่ในชุมชน 
ดังแสดงรายละเอียดในตาราง 1 
 
ตาราง 1  แสดงจ านวนร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง เกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนก

ตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ ภูมิล าเนาเดิม และอาศัยอยู่ในชุมชน 
 

 ข้อมูลพ้ืนฐาน จ านวน (คน) ร้อยละ 
เพศ    
 ชาย 157 39.25 
 หญิง 242 60.75 
 รวม 399 100.00 
อายุ    
 18 – 30 ปี 105 26.29 
 31 – 40 ปี 110 27.57 
 41 – 50 ปี 74 18.55 
 51 – 60 ปี 74 18.55 
 61 ปี ขึ้นไป 36 9.04 
 รวม 399 100.00 
ระดับการศึกษา    
 ประถมศึกษา 45 11.28 
 มัธยมศึกษาตอนต้น 66 16.54 
 มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. 67 16.79 
 อนุปริญญาตรี/ปวส. 39 9.77 
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ตาราง 1  (ต่อ) 
 

 ข้อมูลพ้ืนฐาน จ านวน (คน) ร้อยละ 
 ปริญญาตรี 155 38.85 
 สูงกว่าปริญญาตรี 27 6.77 
 รวม 399 100.00 
อาชีพ    
 รับจ้างทั่วไป 57 14.29 
 ค้าขาย 60 15.04 
 เกษตรกรรม 14 3.50 
 นักเรียน/นักศึกษา 58 14.54 
 พนักงานบริษัท 51 12.78 
 ราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 159 39.85 
 รวม 399 100.00 
รายได้ต่อเดือน    
 ต่ ากว่า 10,000 บาท 105 26.32 
 10,000-15,000 บาท 98 24.56 
 15,001-20,000 บาท 90 22.56 
 20,001-25,000 บาท 35 8.77 
 25,001-30.000 บาท 27 6.77 
 สูงกว่า 30,000 44 11.02 
 รวม 399 100.00 
ภูมิล าเนาเดิม    
 ภาคกลาง 142 35.59 
 ภาคเหนือ 32 8.02 
 ภาคอีสาน 29 7.26 
 ภาคใต้ 13 3.26 
 ภาคตะวันออก 156 39.10 
 ภาคตะวันตก 27 6.77 
 รวม 399 100.00 
อาศัยในชุมชน    
 น้อยกว่า 1 ปี 19 4.76 
 1-5 ปี 62 15.54 
 6-10 ปี 47 11.78 
 11-15 ปี 51 12.78 
 16-20 ปี 61 15.29 
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ตาราง 1  (ต่อ) 
 

 ข้อมูลพ้ืนฐาน จ านวน (คน) ร้อยละ 
 มากกว่า 20 ปี ขึ้นไป 159 39.85 
 รวม 399 100.00 

 
จากตาราง 1 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 242 คน คิดเป็น

ร้อยละ 60.75 รองลงมา คือ เพศชาย จ านวน 157 คน คิดเป็นร้อยละ 39.25 ส่วนใหญ่มีอายุ
อยู่ในช่วง 31–40 ปี จ านวน 110 คน คิดเป็นร้อยละ 27.57 รองลงมา คือ ช่วงอายุ 18-30 ปี 
จ านวน 105 คน คิดเป็นร้อยละ 26.29 และน้อยที่สุด คือ ช่วงอายุสูงกว่า 61 ปี จ านวน 36 คน 
คิดเป็นร้อยละ 9.04 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดับการศึกษา ปริญญาตรี จ านวน 155 คน 
คิดเป็นร้อยละ 38.85 รองลงมา คือ มีระดับการศึกษา มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช . จ านวน 67 คน 
คิดเป็นร้อยละ 16.79 และน้อยที่สุด คือ ระดับสูงกว่าปริญญาตรี จ านวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 6.77 
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอาชีพ ราชการ/พนง.รัฐวิสาหกิจ จ านวน 159 คน คิดเป็นร้อยละ 
39.85 รองลงมา คือ มีอาชีพค้าขาย จ านวน 60 คน คิดเป็นร้อยละ 15.04 และน้อยที่สุด คือ อาชีพ
เกษตรกรรม จ านวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 3.50 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีรายได้ต่อเดือน
ต่ ากว่า 10,000 บาท จ านวน 105 คน คิดเป็นร้อยละ 26.32 รองลงมา คือ มีรายได้ 10,000-15,000 บาท 
จ านวน 98 คน คิดเป็นร้อยละ 24.56 และน้อยที่สุด คือ รายได้ต่อเดือน 25,001-30,000 บาท 
จ านวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 6.77 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีภูมิล าเนาเดิม อาศัยอยู่ใน
ภาคตะวันออก จ านวน 156 คน คิดเป็นร้อยละ 39.10 รองลงมา คือ อาศัยอยู่ในภาคกลาง จ านวน 
142 คน คิดเป็นร้อยละ 35.59 และน้อยที่สุด คือ อาศัยอยู่ในภาคใต้ จ านวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 
3.26 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่อาศัยในชุมชน มากกว่า 20 ปี ขึ้นไป จ านวน 159 คน คิดเป็นร้อยละ 
39.85 รองลงมา คือ อาศัยอยู่ในชุมชน 1-5 ปี จ านวน 62 คน คิดเป็นร้อยละ 15.54 และน้อยที่สุด 
คือ อาศัยอยู่ในชุมชน น้อยกว่า 1 ปี จ านวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 4.76 
 
4.2 ผลการวิเคราะห์หลักธรรมที่มีผลต่อความขัดแย้งทางการเมืองของประชาชน
ในเขตอ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา 
 
ตาราง 2  ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน หลักธรรมที่มีผลต่อความขัดแย้งทางการเมือง

ของประชาชนในเขตอ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยภาพรวม 
 

หลักธรรมที่มีผลต่อความขัดแย้งทางการเมือง 
จังหวัดฉะเชิงเทรา 

  ระดับความคิดเห็น    n = 399 

 (S.D.) ระดับ อันดับที่ 
1. ด้านกายกรรม 3.74 .897 มาก 2 
2. ด้านวจีกรรม 3.76 .869 มาก 1 
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ตาราง 2  (ต่อ) 
 

หลักธรรมที่มีผลต่อความขัดแย้งทางการเมือง 
จังหวัดฉะเชิงเทรา 

  ระดับความคิดเห็น    n = 399 

 (S.D.) ระดับ อันดับที่ 
3. ด้านมโนกรรม 3.73 .893 มาก 3 
4. ด้านสาธารณโภคี 3.69 .873 มาก 5 
5. ด้านสีลสามัญญตา 3.67 .886 มาก 6 
6. ด้านทิฏฐิสามัญญตา 3.71 .878 มาก 4 

เฉลี่ยรวม 3.71 .882 มาก  
 

จากตาราง 2 พบว่า หลักธรรมที่มีผลต่อความขัดแย้งทางการเมืองของประชาชนในเขต
อ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา ประกอบด้วย 6 ด้าน คือ 1) ด้านกายกรรม 2) ด้านวจีกรรม 
3) ด้านมโนกรรม 4) ด้านสาธารณโภคี 5) ด้านสีลสามัญญตา และ 6) ด้านทิฏฐิสามัญญตา โดยภาพรวม
มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( =3.71)  

เมื่อพิจารณาด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ด้านวจีกรรม ( =3 .76) รองลงมา คือ 
ด้านกายกรรม ( =3.74) และด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ด้านสีลสามัญญตา ( =3.67) 

 
ตาราง 3  ค่าเฉลี่ยและค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานและค่าระดับหลักธรรมที่มีผลต่อความขัดแย้ง

ทางการเมืองของประชาชนในเขตอ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา ด้านกายกรรม 
 

ด้านกายกรรม 
ระดับความคิดเห็น n = 399 

X  S.D. ระดับ อันดับที่ 
1. ประชาชนในเขตอ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา  

มีความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ต่อสมาชิกในหมู่คณะ
เดียวกัน 

3.78 .924 มาก 1 

2. ประชาชนในเขตอ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา มีส่วนร่วม
อนุเคราะห์ ช่วยเหลือคนที่อ่อนแอกว่า 

3.74 .887 มาก 3 

3. ประชาชนในเขตอ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา  
มีความเมตตาแก่สมาชิกร่วมชุมชนเดียวกัน 

3.74 .892 มาก 2 

4. ประชาชนในเขตอ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา ได้ร่วม
ส่งเสริมให้มีการแสดงไมตรีและความหวังดีต่อ
เพ่ือนร่วมชุมชน  

3.72 .883 ปานกลาง 5 

5. ประชาชนในเขตอ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา มีการ
ช่วยเหลือกิจธุระต่างๆ ด้วยความเต็มใจ 

3.73 .900 มาก 4 

เฉลี่ยรวม 3.74 .897 มาก  
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จากตาราง 3 พบว่า ระดับหลักธรรมที่มีผลต่อความขัดแย้งทางการเมืองของประชาชน
ในเขตอ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา ด้านกายกรรม มีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมาก 
( X =3.74) เรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย 3 ล าดับแรก คือ ประชาชนในเขตอ าเภอเมือง
ฉะเชิงเทรา มีความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ต่อสมาชิกในหมู่คณะเดียวกัน ( X =3.78) รองลงมา คือ ประชาชน
ในเขตอ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา มีความเมตตาแก่สมาชิกร่วมชุมชนเดียวกัน ( X =3.74) และประชาชน
ในเขตอ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา มีส่วนร่วมอนุเคราะห์ ช่วยเหลือคนที่อ่อนแอกว่า ( X =3.74) ส่วนด้าน
ที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ ประชาชนในเขตอ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา ได้ร่วมส่งเสริมให้มีการแสดงไมตรี
และความหวังดีต่อเพ่ือนร่วมชุมชน ( X =3.72)  
 
ตาราง 4  ค่าเฉลี่ย และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานและค่าระดับหลักธรรมที่มีผลต่อความขัดแย้ง

ทางการเมืองของประชาชนในเขตอ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา ด้านวจีกรรม 
 

ด้านวจีกรรม 
ระดับความคิดเห็น n = 399 

X  S.D. ระดับ อันดับที่ 
1. ประชาชนในเขตอ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา ได้ร่วม

ส่งเสริมให้มีการพูดจาอ่อนน้อม และสุภาพ 
3.72 .881 มาก 4 

2. ประชาชนในเขตอ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา มีการ
พูดจาตกลงกันด้วยเหตุผล 

3.73 .819 มาก 3 

3. ประชาชนในเขตอ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา มีการ
แจ้งข่าวที่เปน็ประโยชน์ต่อกัน 

3.87 .829 มาก 1 

4. ประชาชนในเขตอ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา มีส่วน
ร่วมในการตักเตือนกันด้วยความหวังดีต่อเพ่ือน
ร่วมชุมชน 

3.79 .863 มาก 2 

5. ประชาชนในเขตอ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา มีการ
แสดงความเคารพนับถือกัน ทั้งต่อหน้าและลับ
หลัง 

3.68 .950 มาก 5 

เฉลี่ยรวม 3.76 .869 มาก  
 

จากตาราง 4 พบว่า ระดับหลักธรรมที่มีผลต่อความขัดแย้งทางการเมืองของประชาชน
ในเขตอ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา ด้านวจีกรรม มีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมาก 
( X =3.76) เรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย 3 ล าดับแรก คือ  ประชาชนในเขตอ าเภอเมือง
ฉะเชิงเทรา มีการแจ้งข่าวที่เป็นประโยชน์ต่อกัน ( X =3.87) รองลงมา คือ ประชาชนในเขตอ าเภอ
เมืองฉะเชิงเทรา มีส่วนร่วมในการตักเตือนกันด้วยความหวังดีต่อเพ่ือร่วมชุมชน ( X =3.79) และ
ประชาชนในเขตอ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา มีการพูดจาตกลงกันด้วยเหตุผล ( X =3.73) ส่วนด้านที่มี
ค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ประชาชนในเขตอ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา มีการแสดงความเคารพนับถือกัน 
ทั้งต่อหน้าและลับหลัง ( X =3.68)  
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ตาราง 5  ค่าเฉลี่ยและค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานและค่าระดับหลักธรรมที่มีผลต่อความขัดแย้ง
ทางการเมืองของประชาชนในเขตอ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา ด้านมโนกรรม 

 

ด้านมโนกรรม 
ระดับความคิดเห็น n = 399 

X  S.D. ระดับ อันดับที่ 
1. ประชาชนในเขตอ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา สนับสนุนให้

มีการคิดดี ต่อกัน ไม่คิดมุ่งร้ายพยาบาทหรืออิจฉา
ริษยากัน 

3.66 .906 มาก 5 

2. ประชาชนในเขตอ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา มีความยินดี
ด้วย เมื่อสมาชิกร่วมหมู่คณะได้ดี 

3.72 .869 มาก 3 

3. ประชาชนในเขตอ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา ได้ร่วม
ส่งเสริมให้มีความจริงใจต่อกัน มีความปรารถนาดีต่อ
กัน 

3.72 .863 มาก 4 

4. ประชาชนในเขตอ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา ได้ร่วม
สนับสนุนให้มีความเป็นมิตร ไม่คิดท าร้ายซึ่งกัน
และกัน 

3.73 .913 มาก 2 

5. ประชาชนในเขตอ าเภอเมืองฉะเชิ งเทรา ได้
ส่งเสริมให้มีการตั้งจิต ปรารถนาดี คิดท าสิ่งที่เป็น
ประโยชน์ต่อกัน 

3.80 .914 มาก 1 

เฉลี่ยรวม 3.73 .893 มาก  
 

จากตาราง 5 พบว่า ระดับหลักธรรมที่มีผลต่อความขัดแย้งทางการเมืองของประชาชน
ในเขตอ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา ด้านมโนกรรม มีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมาก 
( X =3.73) เรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย 3 ล าดับแรก คือ ประชาชนในเขตอ าเภอเมือง
ฉะเชิงเทรา ได้ส่งเสริมให้มีการตั้งจิตปรารถนาดี คิดท าสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อกัน ( X =3.80) รองลงมา 
คือ ประชาชนในเขตอ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา ได้ร่วมสนับสนุนให้มีความเป็นมิตร ไม่คิดท าร้าย
ซึ่งกันและกัน ( X =3.73) และมีประชาชนในเขตอ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา มีความยินดีด้วย เมื่อสมาชิก
ร่วมหมู่คณะได้ดี ( X =3.72) ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ประชาชนในเขตอ าเภอเมือง
ฉะเชิงเทรา สนับสนุนให้มีการคิดดีต่อกัน ไม่คิดมุ่งร้ายพยาบาทหรืออิจฉาริษยากัน ( X =3.66)  
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ตาราง 6  ค่าเฉลี่ยและค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานและค่าระดับหลักธรรมที่มีผลต่อความขัดแย้ง
ทางการเมืองของประชาชนในเขตอ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา ด้านสาธารณโภค ี

 

ด้านสาธารณโภคี 
ระดับความคิดเห็น n = 399 

X  S.D. ระดับ อันดับที่ 
1. ประชาชนในเขตอ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา มีการแบ่งปัน

สิ่งของให้แก่กันและกันในชุมชน 
3.77 .823 มาก 2 

2. ประชาชนในเขตอ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา มีการดูแล
เอาใจใส่สิ่งของผู้อื่นเหมือนกับเป็นของตนเอง 

3.64 .871 มาก 4 

3. ประชาชนในเขตอ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา ได้ร่วมส่งเสริม
ให้มีการช่วยเหลือเกื้อกูลกันตามก าลังความสามารถ 

3.72 .871 มาก 3 

4. ประชาชนในเขตอ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา มีการแบ่งปัน
ลาภผลที่ได้มาโดยชอบธรรม 

3.60 .896 มาก 5 

5. ประชาชนในเขตอ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา มีน้ าใจแจกจ่าย
สิ่งของที่ได้รับสนับสนุนตามโอกาส และมีส่วนร่วม
ใช้สอยบริโภคท่ัวกัน 

3.77 .905 มาก 1 

เฉลี่ยรวม 3.69 .873 มาก  
 

จากตาราง 6 พบว่า ระดับหลักธรรมที่มีผลต่อความขัดแย้งทางการเมืองของประชาชน 
ในเขตอ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา ด้านสาธารณโภคี มีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมาก 
( X =3.69) เรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย 3 ล าดับแรก คือ ประชาชนในเขตอ าเภอเมือง
ฉะเชิงเทรา มีน้ าใจแจกจ่ายสิ่งของที่ได้รับสนับสนุนตามโอกาส และมีส่วนร่วมใช้สอยบริโภคทั่วกัน  
( X =3.77) รองลงมา คือ ประชาชนในเขตอ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา มีการแบ่งบันสิ่งของให้แก่กันและกัน
ในชุมชน ( X =3.77) และประชาชนในเขตอ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา ได้ร่วมส่งเสริมให้มีการช่วยเหลือ
เกื้อกูลกันตามก าลังความสามารถ ( X =3.72) ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ประชาชน
ในเขตอ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา มีการแบ่งปันลาภผลที่ได้มาโดยชอบธรรม  ( X =3.60)   
 
ตาราง 7  ค่าเฉลี่ยและค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานและค่าระดับหลักธรรมที่มีผลต่อความขัดแย้ง

ทางการเมืองของประชาชน ในเขตอ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา ด้านสีลสามัญญตา 
 

ด้านสีลสามัญญตา 
ระดับความคิดเห็น n = 399 

X  S.D. ระดับ อันดับที่ 
1. ประชาชนในเขตอ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา มีความ

ประพฤติตนสุจริตดีงาม 
3.74 .877 มาก 1 

2. ประชาชนในเขตอ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา มีระเบียบ
วินัย ไม่ละเมิดกฎเกณฑ์ของหมู่คณะ ตามอ าเภอใจ 

3.63 .918 มาก 5 
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ตาราง 7  (ต่อ) 
 

ด้านสีลสามัญญตา 
ระดับความคิดเห็น n = 399 

X  S.D. ระดับ อันดับที่ 
3. ประชาชนในเขตอ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา ได้ปฏิบัติตาม 

นโยบาลของรัฐอย่างเคร่งครัด และปฏิบัติเสมอเหมือนกัน
ทั้งหมู่คณะ 

3.68 .908 มาก 2 

4. ประชาชนในเขตอ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา มีการรักษา
ระเบียบวินัยของส่วนรวม 

3.65 .881 มาก 4 

5. ประชาชนในเขตอ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา ได้ร่วมกัน
ส่งเสริมให้มีการประพฤติตนดี ไม่ท าตนให้เป็นที่
เสื่อมเสียแก่หมู่คณะ 

3.68 .849 มาก 3 

เฉลี่ยรวม 3.67 .886 มาก  
 

จากตาราง 7 พบว่า ระดับหลักธรรมที่มีผลต่อความขัดแย้งทางการเมืองของประชาชน 
ในเขตอ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา ด้านสีลสามัญญตา มีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมาก 
( X =3.67) เรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย 3 ล าดับแรก คือ ประชาชนในเขตอ าเภอเมือง
ฉะเชิงเทรา มีความประพฤติตนสุจริตดีงาม ( X =3.74) รองลงมา คือ ประชาชนในเขตอ าเภอเมือง
ฉะเชิงเทรา ได้ปฏิบัติตาม นโยบายของรัฐอย่างเคร่งครัด และปฏิบัติเสมอเหมือนกันทั้งหมู่คณะ ( X =3.68) 
และประชาชนในเขตอ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา ได้ร่วมกันส่งเสริมให้มีการประพฤติตนดี ไม่ท าตน
ให้เป็นที่เสื่อมเสียแก่หมู่คณะ ( X =3.68) ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ประชาชนในเขตอ าเภอเมือง
ฉะเชิงเทรา มีระเบียบวินัย ไม่ละเมิดกฎเกณฑ์ของหมู่คณะ ตามอ าเภอใจ ( X =3.63)   
 
ตาราง 8  ค่าเฉลี่ยและค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานและค่าระดับหลักธรรมที่มีผลต่อความขัดแย้ง

ทางการเมืองของประชาชน ในเขตอ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา ด้านทิฏฐิ
สามัญญตา 

 

ด้านทิฏฐิสามัญญตา 
ระดับความคิดเห็น n = 399 

X  S.D. ระดับ อันดับที่ 
1. ประชาชนในเขตอ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา ได้มีความ

เห็นชอบร่วมกันในหมู่คณะ 
3.67 .911 มาก 5 

2. ประชาชนในเขตอ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา ได้มีการ
ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 

3.70 .869 มาก 3 

3. ประชาชนในเขตอ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา มีการลด
ความเห็นแก่ตัว เพ่ือให้ชุมชนอยู่อย่างสงบสุข 

3.70 .866 มาก 4 
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ตาราง 8  (ต่อ) 
 

ด้านทิฏฐิสามัญญตา 
ระดับความคิดเห็น n = 399 

X  S.D. ระดับ อันดับที่ 
4. ประชาชนในเขตอ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา มีการใช้

ปัญญาพิจารณาหาเหตุผล 
3.71 .841 มาก 2 

5. ประชาชนในเขตอ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา ได้มีการ
ร่วมมือ ร่วมใจกันสร้างสรรค์ความดีงามให้กับ
ชุมชน 

3.78 .907 มาก 1 

เฉลี่ยรวม 3.71 .878 มาก  
 
จากตาราง 8 พบว่า ระดับหลักธรรมที่มีผลต่อความขัดแย้งทางการเมืองของประชาชน 

ในเขตอ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา ด้านทิฏฐิสามัญญตา มีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมาก 
( X =3.71) เรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย 3 ล าดับแรก คือ ประชาชนในเขตอ าเภอเมือง
ฉะเชิงเทรา ได้มีการร่วมมือร่วมใจกันสร้างสรรค์ความดีงามให้กับชุมชน ( X =3.78) รองลงมา คือ 
ประชาชนในเขตอ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา มีการใช้ปัญญาพิจารณาหาเหตุผล ( X =3.71) และประชาชน
ในเขตอ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา ได้มีการยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน  ( X =3.70) ส่วนด้านที่มี
ค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ประชาชนในเขตอ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา ได้มีความเห็นชอบร่วมกันในหมู่คณะ 
( X =3.67)   

 
4.3 ผลการวิเคราะห์ระดับความขัดแย้งทางการเมืองของประชาชนในเขตอ าเภอเมือง
ฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา 
 

การวิเคราะห์วิเคราะห์ระดับความขัดแย้งทางการเมืองของประชาชนในเขตอ าเภอเมือง
ฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา ผู้วิจัยวิเคราะห์โดยใช้ค่าเฉลี่ย ( ) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
ใช้เกณฑ์ระดับคุณภาพท่ีก าหนดไว้ ผลการวิเคราะห์ปรากฏดังรายละเอียดในตาราง 9 ดังนี้  
 
ตาราง 9  ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับความขัดแย้งทางการเมืองของประชาชน ในเขต

อ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยภาพรวม 
 

ระดับความขัดแย้งทางการเมืองของประชาชน 
ในเขตอ าเภอเมืองจังหวัดฉะเชิงเทรา 

  ระดับความคิดเห็น    n = 399 

 (S.D.) ระดับ อันดับที่ 
1. ด้านการหลีกเลี่ยง 2.82 .949 น้อย 4 
2. ด้านการปรองดอง 3.75 .948 มาก 2 
3. ด้านการต่อสู้ 2.78 .969 น้อย 5 
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ตาราง 9  (ต่อ) 
 

ระดับความขัดแย้งทางการเมืองของประชาชน 
ในเขตอ าเภอเมืองจังหวัดฉะเชิงเทรา 

  ระดับความคิดเห็น    n = 399 

 (S.D.) ระดับ อันดับที่ 
4. ด้านการร่วมมือร่วมใจ 3.77 .924 มาก 1 
5. ด้านการประนีประนอมหรือการเจรจาพูดคุย 3.48 .949 มาก 3 

เฉลี่ยรวม 3.32 .947 มาก  
 

จากตารา 9 พบว่า ระดับความขัดแย้งทางการเมืองของประชาชนในเขตอ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา 
จังหวัดฉะเชิงเทรา ประกอบด้วย 5 ด้าน คือ 1) ด้านการหลีกเลี่ยง 2) ด้านการปรองดอง 3) ด้านการต่อสู้ 
4) ด้านการร่วมมือร่วมใจ และ 5) ด้านการประนีประนอมหรือการเจรจาพูดคุย โดยภาพรวม มีค่าเฉลี่ย
อยู่ในระดับมาก ( =3.32)  

เมื่อพิจารณาด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ด้านการร่วมมือร่วมใจ ( =3.77) รองลงมา คือ 
ด้านการปรองดอง ( =3.75) และด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ด้านการต่อสู้ ( =2.78) 

 
ตาราง 10  ค่าเฉลี่ยและค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานและค่าระดับความขัดแย้งทางการเมือง

ของประชาชน ในเขตอ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา ด้านการหลีกเลี่ยง 
 

ด้านการหลีกเลี่ยง 
ระดับความคิดเห็น n = 399 

X  S.D. ระดับ อันดับที่ 
1. เมื่อเกิดความขัดแย้งท่านมักไม่สู้ปัญหาและไม่ค่อย

ให้ความร่วมมือในการแก้ไขปัญหา 
2.92 .955 น้อย 1 

2. ท่านมักให้คนอ่ืนแก้ไขปัญหาแทนในกรณีที่ปัญหา
นั้นจะน าไปสู่ความขัดแย้ง 

2.82 .947 น้อย 4 

3. ท่านมักวางเฉยโดยไม่พิจารณาความต้องการของ
ผู้อ่ืน เพ่ือหลีกเลี่ยงความขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้นกับ
ตนเอง 

2.83 .929 น้อย 3 

4. เมื่อเกิดความขัดแย้ง ท่านพยายามหลีกเลี่ยง เฉยเมย
ไม่ให้ความสนใจต่อปัญหาที่เกิดขึ้น 

2.74 .944 น้อย 5 

5. ท่านมองปัญหาความขัดแย้งเป็นเรื่องเล็กน้อย
เพราะคิดว่ายังมีปัญหาอ่ืนที่ส าคัญกว่า 

2.83 .973 น้อย 2 

เฉลี่ยรวม 2.82 .949 น้อย  
 

จากตาราง 10 พบว่า ระดับความขัดแย้งทางการเมืองของประชาชนในเขตอ าเภอเมือง
ฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา ด้านการหลีกเลี่ยง มีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับน้อย ( X =2.82) 
เรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย 3 ล าดับแรก คือ เมื่อเกิดความขัดแย้งท่านมักไม่สู้ปัญหา
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และไม่ค่อยให้ความร่วมมือในการแก้ไขปัญหา ( X =2.92) รองลงมา คือ ท่านมักวางเฉยโดยไม่พิจารณา
ความต้องการของผู้อ่ืน เพ่ือหลีกเลี่ยงความขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้นกับตนเอง ( X =2.83) และท่านมักวางเฉย
โดยไม่พิจารณาความต้องการของผู้อ่ืน เพ่ือหลีกเลี่ยงความขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้นกับตนเอง ( X =2.83) 
ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ เมื่อเกิดความขัดแย้ง ท่านพยายามหลีกเลี่ยงเฉยเมยไม่ให้ความสนใจ
ต่อปัญหาที่เกิดข้ึน ( X =2.74)   
 
ตาราง 11  ค่าเฉลี่ยและค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานและค่าระดับความขัดแย้งทางการเมืองของ

ประชาชน ในเขตอ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา ด้านการปรองดอง 
 

ด้านการปรองดอง 
ระดับความคิดเห็น n = 399 

X  S.D. ระดับ อันดับที่ 
1. ท่านได้มีโอกาสพิจารณาความคิดเห็นของทุกคน

รวมทั้งของตนเองด้วยความเป็นกลางเมื่อเกิด
ความขัดแย้ง 

3.52 .982 มาก 5 

2. เมื่อเกิดความขัดแย้งท่านหาทางแก้ไขปัญหา
โดยให้คู่ขัดแย้งได้รับความพึงพอใจทั้งสองฝ่าย 

3.65 .998 มาก 4 

3. เมื่อเกิดความขัดแย้งท่านพยายามที่จะรับฟัง
ความคิดเห็นและประเด็นปัญหาทั้งหมดอย่าง
เป็นธรรม 

3.82 .902 มาก 3 

4. เมื่อเกิดความขัดแย้งท่านเสนอให้มีการเจรจา
เพ่ือให้เกิดความพอใจกับทุกฝ่าย 

3.96 .893 มาก 1 

5. ท่านสามารถท าให้ทุกฝ่ายได้รับความพอใจ 
โดยบางครั้งก็ต้องยอมเสียบางอย่างไปบ้าง 
เพ่ือให้เกิดความปรองดองที่เหมาะสม 

3.83 .967 มาก 2 

เฉลี่ยรวม 3.75 .948 มาก  
 

จากตาราง 11 พบว่า ระดับความขัดแย้งทางการเมืองของประชาชนในเขตอ าเภอเมือง
ฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา ด้านการปรองดอง โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X =3.75) เรียงล าดับ
ค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย คือ เมื่อเกิดความขัดแย้งท่านเสนอให้มีการเจรจาเพ่ือให้เกิดความพอใจ
กับทุกฝ่าย ( X =3.96) รองลงมา คือ ท่านสามารถท าให้ทุกฝ่ายได้รับความพอใจ โดยบางครั้ง
ก็ต้องยอมเสียบางอย่างไปบ้าง เพื่อให้เกิดความปรองดองที่เหมาะสม ( X =3.83) และเมื่อเกิด
ความขัดแย้งท่านพยายามที่จะรับฟังความคิดเห็นและประเด็นปัญหาทั้งหมดอย่างเป็นธรรม  
( X =3.82) ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ท่านได้มีโอกาสพิจารณาความคิดเห็นของทุกคนรวมทั้ง
ของตนเองด้วยความเป็นกลางเมื่อเกิดความขัดแย้ง ( X =3.52)  
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ตาราง 12  ค่าเฉลี่ยและค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานและค่า ระดับความขัดแย้งทางการเมือง
ของประชาชนในเขตอ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา ด้านการต่อสู้   

 

ด้านการต่อสู้ 
ระดับความคิดเห็น  n = 399 

X  S.D. ระดับ อันดับที่ 
1. เมื่อเกิดความขัดแย้งท่านพยายามมุ่งเอาชัยชนะ     

โดยยึดตนเองเป็นส าคัญ 
2.84 .989 น้อย 1 

2. เมื่อเกิดความขัดแย้งท่านแสวงหาการสนับสนุน     
จากคนอื่นเพ่ือให้ตนเองได้รับชัยชนะ 

2.82 .989 น้อย 2 

3. ท่านพยายามท าทุกวิถีทางเพ่ือให้ตนเองบรรลุ
เป้าหมาย โดยไม่ค านึงถึงความเสียหายหรือ
สูญเสียของส่วนรวม 

2.70 .971 น้อย 5 

4. เมื่อเกิดความขัดแย้งท่านเน้นการเอาอ านาจ 
ต าแหน่ง บารมีหรือความได้เปรียบทางสถานะ
ที่เหนือกว่ามากล่าวอ้างประกอบเพ่ือให้ตนเอง
ได้รับชัยชนะ 

2.72 .961 น้อย 4 

5. เมื่อเกิดความขัดแย้งในงานท่านมักจะกล่าวอ้างถึง
ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ที่เอ้ือให้ตนเองได้รับ
ประโยชน์ และได้รับชัยชนะในที่สุด 

2.82 .937 น้อย 3 

เฉลี่ยรวม 2.78 .969 น้อย  
 
จากตาราง 12 พบว่า ระดับความขัดแย้งทางการเมืองของประชาชนในเขตอ าเภอเมือง

ฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา ด้านการต่อสู้  มีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับน้อย ( X =2.78) 
เรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย 3 ล าดับแรก คือ เมื่อเกิดความขัดแย้งท่านพยายามมุ่งเอาชัยชนะ 
โดยยึดตนเองเป็นส าคัญ ( X =2.84) รองลงมา คือ เมื่อเกิดความขัดแย้งท่านแสวงหาการสนับสนุน 
จากคนอ่ืนเพ่ือให้ตนเองได้รับชัยชนะ ( X =2.82) และเมื่อเกิดความขัดแย้งในงานท่านมักจะกล่าว
อ้างถึงระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ที่เอื้อให้ตนเองได้รับประโยชน์ และได้รับชัยชนะในที่สุ ด ( X =2.82) 
ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ท่านพยายามท าทุกวิถีทางเพ่ือให้ตนเองบรรลุเป้าหมาย โดยไม่ค านึงถึง
ความเสียหายหรือสูญเสียของส่วนรวม ( X =2.70)  
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ตาราง 13  ค่าเฉลี่ยและค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานและค่า ระดับความขัดแย้งทางการเมือง
ของประชาชน ในเขตอ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา ด้านการร่วมมือร่วมใจ 

 

ด้านการร่วมมือร่วมใจ 
ระดับความคิดเห็น n = 399 

X  S.D. ระดับ อันดับที่ 
1. เมื่อเกิดความขัดแย้ง ท่านมักจะแก้ปัญหาโดยอาศัย

ความร่วมมือจากทุกฝ่ายในเขตอ าเภอเมือง
ฉะเชิงเทรา 

3.66 .984 มาก 5 

2. ท่านให้ความร่วมมือร่วมใจอย่างเต็มที่ ในการ
แก้ปัญหาความขัดแย้งที่ เกิดขึ้นในเขตอ าเภอ
เมืองฉะเชิงเทรา 

3.77 .889 มาก 4 

3. ท่านให้ความส าคัญต่อการแก้ไขปัญหาความ
ขัดแย้ง โดยถือเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบ
ของทกุคนในเขตอ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา 

3.79 .909 มาก 2 

4. ท่านแสดงออกให้เห็นว่า ความขัดแย้งไม่ใช่เรื่อง
ร้ายแรง ถ้ าทุกฝ่ ายเข้าใจปัญหาก็สามารถ
ประสานประโยชน์แก่ทุกฝ่ายได้ 

3.78 .936 มาก 3 

5. ท่านสนับสนุนให้ทุกคนสามารถแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นได้อย่างอิสระโดยเชื่อว่าความเห็น
ของทุกคนส าคัญ สามารถลดปัญหาความขัดแย้งได้ 

3.85 .905 มาก 1 

เฉลี่ยรวม 3.77 .924 มาก  
 

จากตาราง 13 พบว่า ระดับความขัดแย้งทางการเมืองของประชาชนในเขตอ าเภอเมือง
ฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา ด้านการร่วมมือร่วมใจ มีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมาก ( X =3.77) 
เรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย 3 ล าดับแรก คือ ท่านสนับสนุนให้ทุกคนสามารถแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นได้อย่างอิสระโดยเชื่อว่าความเห็นของทุกคนส าคัญ สามารถลดปัญหาความขัดแย้งได้  
( X =3.85) รองลงมา คือ ท่านให้ความส าคัญต่อการแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง โดยถือเป็นหน้าที่
และความรับผิดชอบของทุกคนในเขตอ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา ( X =3.79) ท่านแสดงออกให้เห็นว่า 
ความขัดแย้งไม่ใช่เรื่องร้ายแรง ถ้าทุกฝ่ายเข้าใจปัญหาก็สามารถประสานประโยชน์แก่ทุกฝ่ายได้  
( X =3.78) ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ เมื่อเกิดความขัดแย้ง ท่านมักจะแก้ปัญหาโดยอาศัย
ความร่วมมือจากทุกฝ่ายในเขตอ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา ( X =3.66)  
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ตาราง 14  ค่าเฉลี่ยและค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานและค่า ระดับความขัดแย้งทางการเมือง
ของประชาชน ในเขตอ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา ด้านการประนีประนอม
หรือการเจรจาพูดคุย  

 

ด้านการประนีประนอมหรือการเจรจาพูดคุย 
ระดับความคิดเห็น n = 399 

X  S.D. ระดับ อันดับที่ 
1. เมื่อเกิดความขัดแย้งในเขตอ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา 

ท่านใช้การเจรจาพูดคุยเป็นการส าคัญ 
3.79 .921 มาก 1 

2. เมื่อเกิดความขัดแย้งในเขตอ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา 
ท่านใช้ความสามารถในการเจรจาพูดคุยและให้ผู้อ่ืน
ยินยอมให้ในสิ่งที่ท่านต้องการโดยความสมัครใจ 

3.55 .991 มาก 3 

3. เมื่อเกิดความขัดแย้งในเขตอ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา 
ท่านใช้การเจรจาพูดคุยเฉพาะ เรื่องที่ท าให้ตนเอง
ได้รับประโยชน์มากที่สุด 

3.08 .948 มาก 5 

4. เมื่อเกิดความขัดแย้งในเขตอ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา 
ท่านพยายามใช้การเจรจาพูดคุยและหาทางออกที่ดี
ที่สุดให้กับทุกฝ่ายเพื่อให้ตนเองเสียประโยชน์
น้อยที่สุด 

3.28 .903 มาก 4 

5. เมื่อเกิดความขัดแย้งและมีการเจรจาพูดคุยแล้ว  
ท่ านยินยอม เสี ยประโยชน์บ างส่ วน  เพ่ื อให้ ได้
ประโยชน์ส่วนใหญ่ 

3.70 .984 มาก 2 

เฉลี่ยรวม 3.48 .949 มาก  
 

จากตาราง 14 พบว่า ระดับความขัดแย้งทางการเมืองของประชาชนในเขตอ าเภอเมือง
ฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา ด้านการประนีประนอมหรือการเจรจาพูดคุยมีค่าเฉลี่ยโดยรวม
อยู่ในระดับมาก ( X =3.48) เรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย 3 ล าดับแรก คือ เมื่อเกิดความขัดแย้ง
ในเขตอ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา ท่านใช้การเจรจาพูดคุยเป็นการส าคัญ  ( X =3.79) รองลงมา คือ 
เมื่อเกิดความขัดแย้งและมีการเจรจาพูดคุยแล้ว ท่านยินยอมเสียประโยชน์บางส่วน เพื่อให้ได้
ประโยชน์ส่วนใหญ่ คือ ( X =3.70) และเมื่อเกิดความขัดแย้งในเขตอ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา ท่านใช้
ความสามารถในการเจรจาพูดคุยและให้ผู้อ่ืนยินยอมให้ในสิ่งที่ท่านต้องการโดยความสมัครใ จ 
( X =3.55) ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ เมื่อเกิดความขัดแย้งในเขตอ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา 
ท่านใช้การเจรจาพูดคุยเฉพาะเรื่องท่ีท าให้ตนเองได้รับประโยชน์มากที่สุด ( X =3.08)  
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4.4 ผลการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณเพ่ือหาความสามารถในการพยากรณ์หลักธรรมที่มี
ผลต่อความขัดแย้งทางการเมืองของประชาชนในเขตอ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัด
ฉะเชิงเทรา 
 

4.4.1 ผลการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณเพื่อหาความสามารถในการพยากรณ์หลักธรรมที่มี
ผลต่อความขัดแย้งทางการเมืองของประชาชนในเขตอ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา 

การสร้างสมการพยากรณ์หลักธรรมที่มีผลต่อความขัดแย้งทางการเมืองของประชาชน
ในเขตอ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา โดยการวิเคราะห์การถดถอยแบบขั้นตอน โดยใช้การหลักธรรมที่มีผลต่อ
ความขัดแย้งทางการเมืองของประชาชนในเขตอ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา ส่วนหลักธรรมและความขัดแย้ง
ทางการเมืองของประชาชนเป็นเกณฑ์ ส่วนปัจจัยด้านกายกรรม ปัจจัยด้านวจีกรรม ปัจจัยด้านมโนกรรม 
ปัจจัยด้านสาธารณโภคี ปัจจัยด้านสีลสามัญญตา และปัจจัยด้านทิฏฐิสามัญญตา ผลปรากฏดังตาราง 
15-17 

 
ตาราง 15  ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของหลักธรรมที่มีผลต่อความขัดแย้งทางการเมือง

ของประชาชนในเขตอ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา 
 

source of variation ss df MS F 

regression  77.359    2 38.679 113.047 
residual 135.492 396 .342  

total 212.851 398   
 

จากตาราง 15 ผลการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ พบว่า มีหลักธรรมที่มีผลต่อความขัดแย้ง
ทางการเมืองของประชาชนในเขตอ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ
สามารถสร้างสมการพยากรณ์ได้ จึงค านวณหาค่าสัมประสิทธิ์พหุคูณ ค่าน้ าหนักส าคัญของตัวพยากรณ์
ในรูปคะแนนดิบ รวมทั้งสร้างสมการพยากรณ์เชิงพหุ ดังแสดงในตาราง 16 

 
ตาราง 16  แสดงการค้นหาตัวแปรพยากรณ์ที่ใช้ในการพยากรณ์ ปัจจัยหลักธรรมที่มีผลต่อความขัดแย้ง

ทางการเมืองของประชาชนในเขตอ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา 

ตัวแปรพยากรณ์ 
ค่าสหสัมพันธ์เชิงพหุ 

(R) 

ค่าสัมประสิทธิ์
แห่งการก าหนด 

(R2) 

ค่าความ
แปรปรวน 

(F) 
Sig 

X5 .608 .370 232.887 .000* 

X5, X2, .626 .391 127.372 .000* 

X5, X2, X1 .645 .413 69.663 .000* 
*P<.05 
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จากตาราง 16 พบว่า ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน ตัวแปรพยากรณ์ (X) 
จ านวน 3 ปัจจัย มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณตั้งแต่ .608 ถึง .645 นั่นคือ เมื่อน าหลักธรรม 
ด้านสีลสามัญญตา (X5) เพียงด้านเดียวเข้าไปในสมการ จะมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณ
เท่ากับ .608 มีประสิทธิภาพในการพยากรณ์เท่ากับ .370 เมื่อเพ่ิมหลักธรรม ปัจจัยด้านวจีกรรม (X2) 
เข้าไปในสมการ จะมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณเท่ากับ .626 มีประสิทธิภาพในการพยากรณ์
เท่ากับ .391 และเมื่อเพิ่มหลักธรรม ปัจจัยด้านกายกรรม (X1) เข้าไปในสมการ จะมีค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์พหุคูณเท่ากับ .645 มีประสิทธิภาพในการพยากรณ์เท่ากับ .413 ทั้งนี้อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .05  

ดังนั้น จึงสรุปได้ว่า หลักธรรมที่มีผลต่อความขัดแย้งทางการเมืองของประชาชนในเขต
อ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา มี 3 ด้าน ได้แก่ ด้านสีลสามัญญตา ด้านวจีกรรม และ
ด้านกายกรรม ส่วนด้านมโนกรรม ด้านสาธารณโภคี และด้านทิฏฐิสามัญญตา ไม่สามารถร่วมกัน
พยากรณค์วามขัดแย้งทางการเมืองของประชาชนในเขตอ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา  

 
ตาราง 17  ผลการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณเกี่ยวกับหลักธรรมที่มีผลต่อความขัดแย้งทางการเมือง

ของประชาชนในเขตอ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา 
 

*P<.05 
 

จากตาราง 17 หลักธรรมที่มีผลต่อความขัดแย้งทางการเมืองของประชาชน ในเขตอ าเภอเมือง
ฉะเชิงเทรา ทั้ง 6 ด้าน พบว่า หลักธรรมที่มีผลต่อความขัดแย้งทางการเมืองของประชาชน ในเขต
อ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา มี 3 หลักธรรม คือ ด้านสีลสามัญญตา (X5) มีค่าเท่ากับ .415 รองลงมา คือ 
ด้านวจีกรรม (X2) มีค่าเท่ากับ .187 และด้านกายกรรม (X1) มีค่าเท่ากับ .093 ตามล าดับ ส่งผลทางบวก
ต่อหลักธรรม ที่มีผลต่อความขัดแย้งทางการเมืองของประชาชน ในเขตอ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา 
ได้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณ (R) เท่ากับ .645 ค่าสัมประสิทธิ์
การพยากรณ์ (R2) เท่ากับ .413 ค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน (S.E.est) เท่ากับ .58494 เมื่อพิจารณา
ประสิทธิภาพในการพยากรณ์ในภาพรวม พบว่า ด้านสีลสามัญญตา (X5) ด้านวจีกรรม (X2) และ
ด้านกายกรรม (X1) สามารถพยากรณ์หลักธรรมที่มีผลต่อความขัดแย้งทางการเมืองของประชาชน
ในเขตอ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา ได้ร้อยละ 41.30 

หลักธรรมที่มีผลต่อความขัดแย้งทางการเมืองของประชาชนในเขตอ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา
มีค่าสัมประสิทธิ์ของตัวพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ (b) เท่ากับ .415 และ .093 ตามล าดับ มีค่าสัมประสิทธิ์

ตัวแปร b S.E.b ß t sig 
ค่าคงที่ a (constant)  1.021 .153  6.680 .000* 

1. ด้านสีลสามัญญตา (X5) .415 .078 .449 5.239 .000* 

2. ด้านวจีกรรม (X2) .187 .084 .196 2.236 .000* 

3. ด้านกายกรรม (X1) .093 .065 .105 1.445 .000* 

R = .645, R2 = .413, S.E.est = .58494, F-change = 20.803, p-value = .000* 
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การพยากรณ์ในรูปคะแนนมาตรฐาน (β) เท่ากับ .449 และ .105 ตามล าดับ และมีค่าคงที่ของสมการ
พยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ (a) เท่ากับ 1.021 เขียนเป็นสมการพยากรณ์ ได้ดังนี้ 

สามารถเขียนเป็นสมการพยากรณ์ในรูปแบบคะแนนดิบ ดังนี้ 
 =  a+b1X1+b2X2+b5X5 
  =  1.021+.093X1+.187X2+.415X5. 

สามารถเขียนเป็นสมการพยากรณ์ในรูปคะแนนมาตรฐาน ดังนี้ 
  =  b1X1+ b2X2+b5X5 

  =  .105X1+.196X2+.449X5 

จากการวิเคราะห์ข้อมูลและน าค่าสถิติต่างๆ มาสร้างพยากรณ์ระดับหลักธรรมที่มีผลต่อ
ความขัดแย้งทางการเมืองของประชาชน พบว่า หลักธรรมที่มีผลต่อความขัดแย้งทางการเมือง
ของประชาชนในเขตอ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา ประกอบด้วย ด้านสีลสามัญญตา 
ด้านวจีกรรม และด้านกายกรรม สามารถร่วมกันพยากรณ์รูปแบบหลักธรรมที่มีผลต่อความขัดแย้ง
ทางการเมืองของประชาชน ในเขตอ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา ได้ร้อยละ 41.30 จึงเป็นไปตามสมมติฐาน
ที่ตั้งไว้ 
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บทท่ี 5 

สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
 
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) เพื่อศึกษาระดับหลักธรรมที่มีผลต่อความขัดแย้ง

ทางการเมืองของประชาชน ในเขตอ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา 2) เพ่ือศึกษาระดับ
ความขัดแย้งทางการเมืองของประชาชน ในเขตอ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา 3) เพ่ือศึกษา
ปัจจัยด้านหลักธรรมที่ส่งผลต่อความขัดแย้งทางการเมืองของประชาชน ในเขตอ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา 
จังหวัดฉะเชิงเทรา กลุ่มตัวอย่าง คือ ประชาชนที่มีอายุ 18 ปีบริบูรณ์ ที่อาศัยอยู่ในเขตอ าเภอเมือง
ฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา ได้มาโดยใช้การสุ่มอย่างง่าย (simple random sampling) ตามสัดส่วน
ของจ านวนประชากร ซึ่งได้กลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น จ านวน 399 คน วิธีการศึกษาครั้งนี้เป็นการเก็บ
รวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามและใช้สถิติ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และทดสอบอิทธิพลของตัวแปรอิสระ คือ หลักธรรม ประกอบด้วย 6 ด้าน คือ 1) ด้านกายกรรม 
2) ด้านวจีกรรม 3) ด้านมโนกรรม 4) ด้านสาธารณโภคี 5) ด้านสีลสามัญญตา และ 6) ด้านทิฏฐิ
สามัญญตา ที่มีผลต่อตัวแปรตาม คือ ความขัดแย้งทางการเมืองของประชาชน ในเขตอ าเภอเมือง
ฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทราประกอบด้วย 5 ด้าน คือ 1) ด้านการหลีกเลี่ยง 2) ด้านการปรองดอง 
3) ด้านการต่อสู้ 4) ด้านการร่วมมือร่วมใจ และ 5) ด้านการประนีประนอมหรือการเจรจาต่อรอง 
โดยใช้การหาค่านัยส าคัญทางสถิติ ด้วยการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ (multiple regression 
analysis) ในการวิเคราะห์ข้อมูล และสามารถสรุปผลการศึกษาได้ดังนี้ 

 
5.1 สรุปผลการวิจัย 

 
จากการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับหลักธรรมที่มีผลต่อความขัดแย้งทางการเมืองของประชาชน 

ในเขตอ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา สรุปได้ดังนี้ 
5.1.1 ผลการวิเคราะห์เกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ผลการวิเคราะห์เกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่

เป็นเพศหญิง จ านวน 242 คน คิดเป็นร้อยละ 60.75 ส่วนใหญ่มีอายุอยู่ในช่วง 31–40 ปี จ านวน 110 คน 
คิดเป็นร้อยละ 27.57 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาปริญญาตรี จ านวน 155 คน 
คิดเป็นร้อยละ 38.85 การประกอบอาชีพส่วนใหญ่ ราชการ/พนง.รัฐวิสาหกิจ จ านวน 159 คน 
คิดเป็นร้อยละ 39.85 ส่วนใหญ่มีรายได้ต่ ากว่า 10,000 จ านวน 105 คน คิดเป็นร้อยละ 26.32 
ภูมิล าเนาส่วนใหญ่ ภาคตะวันออก จ านวน 156 คน คิดเป็นร้อยละ 39.10 ประชากรอาศัยอยู่ในชุมชน
ส่วนใหญ่ อาศัยอยู่ในชุมชนมากกว่า 20 ปีขึ้นไป จ านวน 159 คิดเป็นร้อยละ 39.85 
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5.1.2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับระดับหลักธรรมที่มีผลต่อความขัดแย้งทางการเมือง
ของประชาชน ในเขตอ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา 

ผลการวิเคราะห์ระดับหลักธรรมที่มีผลต่อความขัดแย้งทางการเมืองของประชาชน ในเขต
อ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยภาพรวม พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยเรียง
อันดับจากมากไปหาน้อย ได้ดังนี้ คือ ด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ด้านวจีกรรม รองลงมา คือ ด้านกายกรรม 
ที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ด้านสีลสามัญญตา 

เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า  
1) ด้านกายกรรม โดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาข้อที่มีค่าเฉลี่ย

มากที่สุด คือ ประชาชนในเขตอ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา มีความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ต่อสมาชิกในหมู่คณะเดียวกัน 
รองลงมา คือ ประชาชนในเขตอ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา มีความเมตตาแก่สมาชิกร่วมชุมชนเดียวกัน 
และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ประชาชนในเขตอ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา ได้ร่วมส่งเสริมให้มีการแสดง
ไมตรีและความหวังดีต่อเพ่ือนร่วมชุมชน 

2) ด้านวจีกรรม โดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาข้อที่มีค่าเฉลี่ย
มากที่สุด คือ ประชาชนในเขตอ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา มีการแจ้งข่าวที่เป็นประโยชน์ต่อกัน รองลงมา คือ 
ประชาชนในเขตอ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา มีส่วนร่วมในการตักเตือนกันด้วยความหวังดีต่อเพ่ือ น
ร่วมชุมชน และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ประชาชนในเขตอ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา มีการแสดง
ความเคารพนับถือกัน ทั้งต่อหน้าและลับหลัง 

3) ด้านมโนกรรม โดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาข้อที่มีค่าเฉลี่ย
มากที่สุด คือ ประชาชนในเขตอ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา ได้ส่งเสริมให้มีการตั้งจิตปรารถนาดี คิดท า
สิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อกัน รองลงมา คือ ประชาชนในเขตอ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา ได้ร่วมสนับสนุน
ให้มีความเป็นมิตร ไม่คิดท าร้ายซึ่งกันและกัน และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ประชาชนในเขต
อ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา สนับสนุนให้มีการคิดดีต่อกัน ไม่คิดมุ่งร้ายพยาบาทหรืออิจฉาริษยากัน 

4) ด้านสาธารณโภคี โดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาข้อที่มีค่าเฉลี่ย
มากที่สุด คือ ประชาชนในเขตอ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา มีน้ าใจแจกจ่ายสิ่งของที่ได้รับสนับสนุน
ตามโอกาส และมีส่วนร่วมใช้สอยบริโภคท่ัวกัน รองลงมา คือ ประชาชนในเขตอ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา 
มีการแบ่งบันสิ่งของให้แก่กันและกันในชุมชน และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ประชาชนในเขต
อ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา มีการแบ่งปันลาภผลที่ได้มาโดยชอบธรรม 

5) ด้านสีลสามัญญตา โดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาข้อที่มีค่าเฉลี่ย
มากที่สุด คือ ประชาชนในเขตอ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา มีความประพฤติตนสุจริตดีงาม รองลงมา คือ 
ประชาชนในเขตอ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา ได้ปฏิบัติตามนโยบายของรัฐอย่างเคร่งครัด และปฏิบัติ
เสมอเหมือนกันทั้งหมู่คณะ และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ประชาชนในเขตอ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา 
มีระเบียบวินัย ไม่ละเมิดกฎเกณฑ์ของหมู่คณะตามอ าเภอใจ 

6) ด้านทิฏฐิสามัญญตา โดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ประชาชนในเขตอ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา ได้มีการร่วมมือร่วมใจกันสร้างสรรค์
ความดีงามให้กับชุมชน รองลงมา คือ ประชาชนในเขตอ าเภอเมืองฉะ เชิงเทรา มีการใช้ปัญญา
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พิจารณาหาเหตุผล และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ประชาชนในเขตอ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา  
ได้มีความเห็นชอบร่วมกันในหมู่คณะ  

5.1.3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับระดับความขัดแย้งทางการเมืองของประชาชน 
ในเขตอ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา 

ผลการวิเคราะห์ระดับความขัดแย้งทางการเมืองของประชาชน ในเขตอ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา 
จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด 
ด้านการร่วมมือร่วมใจ รองลงมา คือ ด้านการปรองดอง และด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ด้านการต่อสู้  

เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า  
1) ด้านการหลีกเลี่ยง โดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับน้อย เมื่อพิจารณาข้อที่มีค่าเฉลี่ย

มากที่สุด คือ เมื่อเกิดความขัดแย้งท่านมักไม่สู้ปัญหาและไม่ค่อยให้ความร่วมมือในการแก้ไขปัญหา
รองลงมา คือ ท่านมองปัญหาความขัดแย้งเป็นเรื่องเล็กน้อยเพราะคิดว่ายังมีปัญหาอ่ืนที่ส าคัญกว่า
และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ เมื่อเกิดความขัดแย้ง ท่านพยายามหลีกเลี่ยงเฉยเมย ไม่ให้ความสนใจ
ต่อปัญหาที่เกิดข้ึน 

2) ด้านการปรองดอง โดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาข้อที่มีค่าเฉลี่ย
มากที่สุด คือ เมื่อเกิดความขัดแย้งท่านเสนอให้มีการเจรจาเพ่ือให้เกิดความพอใจกับทุกฝ่าย รองลงมา คือ 
ท่านสามารถท าให้ทุกฝ่ายได้รับความพอใจ โดยบางครั้งก็ต้องยอมเสียบางอย่างไปบ้าง เพื่อให้เกิด
ความปรองดองที่เหมาะสม และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ท่านได้มีโอกาสพิจารณาความคิดเห็น
ของทุกคนรวมทั้งของตนเองด้วยความเป็นกลางเมื่อเกิดความขัดแย้ง 

3) ด้านการต่อสู้ โดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับน้อย เมื่อพิจารณาข้อที่มีค่าเฉลี่ย
มากที่สุด คือ เมื่อเกิดความขัดแย้งท่านพยายามมุ่งเอาชัยชนะโดยยึดตนเองเป็นส าคัญ รองลงมา คือ  
เมื่อเกิดความขัดแย้งท่านแสวงหาการสนับสนุนจากคนอื่นเพ่ือให้ตนเองได้รับชัยชนะ และข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ท่านพยายามท าทุกวิถีทางเพื่อให้ตนเองบรรลุเป้าหมาย โดยไม่ค านึงถึง
ความเสียหายหรือสูญเสียของส่วนรวม   

4) ด้านการร่วมมือร่วมใจ โดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ท่านสนับสนุนให้ทุกคนสามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นได้อย่างอิสระโดยเชื่อว่า
ความเห็นของทุกคนส าคัญ สามารถลดปัญหาความขัดแย้งได้ รองลงมา คือ ท่านให้ความส าคัญ
ต่อการแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง โดยถือเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของทุกคนในเขตอ าเภอ
เมืองฉะเชิงเทรา และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ เมื่อเกิดความขัดแย้ง ท่านมักจะแก้ปัญหาโดยอาศัย
ความร่วมมือจากทุกฝ่ายในเขตอ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา 

5) ด้านการประนีประนอมหรือการเจรจาต่อรอง  โดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก 
เมื่อพิจารณาข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ เมื่อเกิดความขัดแย้งในเขตอ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา ท่านใช้
การเจรจาพูดคุยเป็นการส าคัญ รองลงมา คือ เมื่อเกิดความขัดแย้งและมีการเจรจาพูดคุยแล้ว 
ท่านยินยอมเสียประโยชน์บางส่วน เพ่ือให้ได้ประโยชน์ส่วนใหญ่  และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ 
เมื่อเกิดความขัดแย้งในเขตอ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา ท่านใช้การเจรจาพูดคุยเฉพาะ เรื่องที่ท าให้ตนเอง
ได้รับประโยชน์มากที่สุด 
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5.1.4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยด้านหลักธรรมที่มีผลต่อความขัดแย้ง
ทางการเมืองของประชาชนในเขตอ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา 

ผลการศึกษาปัจจัยพยากรณ์ พบว่า หลักธรรมที่มีผลต่อความขัดแย้งทางการเมืองของประชาชน
ในเขตอ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา พบว่า หลักธรรมที่มีผลต่อความขัดแย้งทางการเมืองของประชาชน 
ในเขตอ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา ทั้ง 6 ด้าน พบว่า หลักธรรมที่มีผลต่อความขัดแย้งทางการเมือง
ของประชาชน ในเขตอ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา มี 3 หลักธรรม คือ ด้านสีลสามัญญตา (X5) มีค่าเท่ากับ 
.415 รองลงมา คือ ด้านวจีกรรม (X2) มีค่าเท่ากับ .187 และด้านกายกรรม (X1) มีค่าเท่ากับ .093 
ตามล าดับ ส่งผลทางบวกต่อหลักธรรมที่มีผลต่อความขัดแย้งทางการเมืองของประชาชน ในเขต
อ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา ได้อย่าง มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณ (R) 
เท่ากับ .645 ค่าสัมประสิทธิ์การพยากรณ์ (R2) เท่ากับ .413 ค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน (S.E.est) 
เท่ากับ .58494 เมื่อพิจารณาประสิทธิภาพในการพยากรณ์ในภาพรวม พบว่า ด้านสีลสามัญญตา (X5) 
ด้านวจีกรรม (X2) และด้านกายกรรม (X1) สามารถพยากรณ์หลักธรรมที่มีผลต่อความขัดแย้ง
ทางการเมืองของประชาชนในเขตอ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา ได้ร้อยละ 41.30 

หลักธรรมที่มีผลต่อความขัดแย้งทางการเมืองของประชาชนในเขตอ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา
มีค่าสัมประสิทธิ์ของตัวพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ (b) เท่ากับ .415 และ .093 ตามล าดับ มีค่าสัมประสิทธิ์
การพยากรณ์ในรูปคะแนนมาตรฐาน (β) เท่ากับ .449 และ .105 ตามล าดับ และมีค่าคงที่ของสมการ
พยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ (a) เท่ากับ 1.021 เขียนเป็นสมการพยากรณ์ ได้ดังนี้ 

สามารถเขียนเป็นสมการพยากรณ์ในรูปแบบคะแนนดิบ ดังนี้ 
�́�  =  a+b1X1+b2X2+b5X5 
�́�  =  1.021+.093X1+.187X2+.415X5. 

สามารถเขียนเป็นสมการพยากรณ์ในรูปคะแนนมาตรฐาน ดังนี้ 
ź  =  b1X1+ b2X2+b5X5 

ź  =  .105X1+.196X2+.449X5 

จากการวิเคราะห์ข้อมูลและน าค่าสถิติต่างๆ มาสร้างพยากรณ์ระดับหลักธรรมที่มีผลต่อ
ความขัดแย้งทางการเมืองของประชาชน พบว่า หลักธรรมที่มีผลต่อความขัดแย้งทางการเมือง
ของประชาชนในเขตอ าเภอเมืองฉะเชิงเทราฯ ประกอบด้วย ด้านสีลสามัญญตา ด้านวจีกรรม และ
ด้านกายกรรม สามารถร่วมกันพยากรณ์รูปแบบหลักธรรมที่มีผลต่อความขัดแย้งทางการเมือง
ของประชาชน ในเขตอ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา ได้ร้อยละ 41.30 จึงเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ 
 
5.2 อภิปรายผล 

 
จากการวิจัยเรื่อง หลักธรรมที่มีผลต่อความขัดแย้งทางการเมืองของประชาชนในเขตอ าเภอ

เมืองฉะเชิงเทรา มีประเด็นที่น่าสนใจน ามาอภิปรายดังนี้ 
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5.2.1 ผลการศึกษาระดับหลักธรรมที่มีผลต่อความขัดแย้งทางการเมืองของประชาชน 
ในเขตอ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา 

ผลการศึกษาระดับหลักธรรมที่มีผลต่อความขัดแย้งทางการเมืองของประชาชน ในเขต
อ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยภาพรวม พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยเรียงอันดับ
จากมากไปหาน้อย ได้ดังนี้ คือ ด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ด้านวจีกรรม รองลงมา คือ ด้านกายกรรม 
ที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ด้านสีลสามัญญตา สามารถสะท้อนความคิดเห็นความขัดแย้งทางการเมือง
ของประชาชน ในเขตอ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา ดังที่  พระธรรมปิฎก (ป. อ. ปยุตฺโต) 
(2545, หน้า 201) สาราณียธรรม มีคุณ คือ เป็นสาราณียะ ท าให้เป็นที่ระลึกถึง 1 เป็นปิยกรณ์ ท าให้
เป็นที่รัก 1 เป็นครุกรณ์ ท าให้เป็นที่เคารพ 1 เป็นไปเพ่ือความสงเคราะห์ คือ ความกลมกลืนเข้าหากัน 
1 เพ่ือความไม่วิวาท 1 เพื่อความสามัคคี 1 และเพื่อเอกภาพ ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน  
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ มานพ ขาวสะอาด (2553) ได้ศึกษาแนวคิดการแก้ปัญหาความขัดแย้ง
ทางการเมืองของพระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตโต) พบว่า แนวคิดการแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง
ทางการเมืองของ พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตโต) คือ 1) แนวคิดหลักพระพุทธศาสนา 2 ประการ
คือ (1) หลักแบบอริยสัจ เริ่มจากการรู้ถึงสภาพความขัดแย้ง สาเหตุของความขัดแย้ง สภาวะ
ของความหลุดพ้นจากความขัดแย้ง และแสวงหาหนทางที่จะปฏิบัติเพ่ือหลุดพ้นจากความขัดแย้ง
ดังกล่าว และ (2) หลักการมัชฌิมาปฏิปทา คือ การยึดหลักความเป็นกลางบนความถูกต้องไม่เอนเอียง
หรือยึดมั่นถือมั่นแต่ความคิดของตนเพียงอย่างเดียว ต้องพร้อมที่จะยึดหลักหลักที่เป็นธรรม
อย่างแท้จริง 2) แนวคิดทางสังคมศาสตร์ คือ การยึดหลักประชาธิปไตยและความขัดแย้งในสังคม 
ซึ่งเห็นว่าความขัดแย้งเป็นเรื่องธรรมดา แต่จะต้องใช้ให้เป็นประโยชน์จากความขัดแย้งโดยการแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น สร้างเสริมความรู้ สร้างสรรค์สิ่งที่จะเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมและ 3) แนวคิด
ทางวิทยาศาสตร์ คือ แนวทางการตัดสินใจด้วยหลักการเหตุผล และหลักการแยกความจริงกับค่านิยม
ออกจากกัน 

5.2.2 ผลการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับระดับความขัดแย้งทางการเมืองของประชาชน ในเขต
อ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา 

ผลการศึกษาระดับความขัดแย้งทางการเมืองของประชาชน ในเขตอ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา 
จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด  
ด้านการร่วมมือร่วมใจ รองลงมา คือ ด้านการปรองดอง และด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ด้านการต่อสู้ 
ซึ่งสามารถสะท้อนความคิดเห็นของระดับความขัดแย้งทางการเมืองของประชาชน ในเขตอ าเภอ
เมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา ดังที่ อรุณ รักธรรม (2536 , หน้า 26) ได้น าเสนอแนวคิด
ทางการบริหารความขัดแย้งออกเป็น 3 แนวความคิด ดังนี้ คือ 1) แนวการต่อรอง เป็นแนวความคิด
ที่เกี่ยวกับการแข่งขันกันของกลุ่มที่มีส่วนได้ส่วนเสีย ทั้งนี้เนื่องจากการมีทรัพยากรอย่างจ ากัดวิธี
ที่จะแก้ปัญหาความขัดแย้งนี้ คือ การพยายามเพิ่มทรัพยากรให้มีมากขึ้น หรือลดความต้องการ
ของการแข่งขัน 2) แนวระบบราชการ เป็นแนวความคิดที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างอ านาจหน้าที่
ในโครงสร้างที่มีการจัดล าดับขึ้นตอนการบังคับบัญชา ความขัดแย้งเกิดขึ้นเมื่อผู้บังคับบัญชาที่ควบคุม
ผู้ใต้บังคับบัญชาได้ต่อต้านการควบคุมนั้น วิธีแก้ไขความขัดแย้ง กรณีนี้ คือ การใช้ระเบียบการบังคับบัญชา
ที่ไม่ใช่ส่วนบุคคล 3) แนวการศึกษาเชิงระบบ ในขณะที่แนวการต่อรองเน้นที่ปัญหาการแข่งขัน 
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ส่วนแนวระบบของราชการเน้นที่ความล าบากของการควบคุม แนวการศึกษาเซิงระบบเป็นแนวความคิด
ที่เน้นปัญหาด้านการประสานงาน มีความสอดคล้องกับงานวิจัยของ กษิรา เทียนส่องใจ (2550) 
ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง วิเคราะห์อภัยทานเพื่อการจัดการความขัดแย้งในสังคมไทยปัจจุบันการศึกษา
วิเคราะห์อภัยทานเพื่อการจัดการความขัดแย้งในสังคมไทยปัจจุบัน ผลของการศึกษา มีดังต่อไปนี้  
1) ความขัดแย้งเป็นธรรมชาติของมนุษย์ สังคมไทยในปัจจุบันก็ ก าลังเกิดปัญหาความขัดแย้ง
ในหลายๆ ด้าน ได้แก่ ปัญหาทางการเมือง ปัญหานโยบายสาธารณะ ปัญหาการแย่งชิงทรัพยากรธรรมชาติ 
และปัญหาการหย่าร้าง สาเหตุของปัญหาความขัดแย้งสามารถแบ่งตามปัจจัยภายนอกออกได้เป็น  
5 ประเภทด้วยกัน คือ (1) ความขัดแย้งด้านข้อมูล (data conflict) (2) ความขัดแย้งด้านผลประโยชน์ 
(interest conflict) (3) ความขัดแย้งด้านความสัมพันธ์ (relationship conflict) (4) ความขัดแย้ง
ด้านโครงสร้าง (structural conflict) และ (5) ความขัดแย้งด้านคุณค่าหรือค่านิยม (value conflict) 
ในทัศนะของพระพุทธศาสนานั้น สาเหตุของความขัดแย้งเกิดมาจากการปฏิสัมพันธ์ระหว่างปัจจัย
ภายนอกและปัจจัยภายใน ส าหรับปัจจัยภายใน ได้แก่ ปัญจธรรม คือ ตัณหา มานะ ทิฏฐิ และอกุศลมูล 
คือ โลภะ โทสะ โมหะ โดยทิฏฐิ ท าหน้าที่เป็นแกนกลางของปัจจัยภายในที่ท างานร่วมกันกับอกุศลมูล
ในการเกิดความขัดแย้ง 2) อภัยทาน มีปรากฏอยู่ในพระไตรปิฎกว่าเป็นมหาทาน มีความหมายว่า 
การให้ความไม่มีภัย การพัฒนาอภัยทานเริ่มที่สัมมาทิฏฐิ และสัมมาสังกัปปะซึ่งเป็นหลักพ้ืนฐาน 
เพื่อให้เกิดอภัยทานที่ประกอบไปด้วย เมตตาธรรม ขันติธรรม และศีล 5 ส าหรับกรอบแนวทาง
ของการปฏิบัติของอภัยทาน คือ พรหมวิหารธรรม สาราณียธรรม และสังคหวัตถุ 4 โดยวิธีการปฏิบัตินั้น
แบ่งออกได้เป็นอภัยทานทางใจ อภัยทานทางวาจา และอภัยทานทางกาย 3) อภัยทานเป็นพุทธสันติ
วิธีที่ใช้น ามาเป็นรูปแบบส าหรับจัดการปัญหาความขัดแย้งในสังคมไทยได้ ซึ่งไม่เพียงแต่สามารถใช้ได้
ในรูปแบบการแก้ไขหลังจากความขัดแย้งเกิดขึ้นแล้วยังสามารถใช้เป็นรูปแบบของการป้องกัน
เพื่อไม่ให้ความขัดแย้งก่อตัวอีกด้วย อภัยทานทางใจนับว่ามีบทบาทส าคัญอย่างยิ่งในการพัฒนา
ให้มีความอดทน มีความเมตตา ไม่อาฆาตพยาบาทโกรธแค้น อภัยทานทางวาจา คือ การพูดที่ยึดหลัก
สัมมาวาจา และการกล่าวค าว่า “ขอโทษ” ส าหรับอภัยทานทางกาย คือ การแสดงพฤติกรรมเคารพ 
และให้เกียรติในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ โดยวิธีการของอภัยทานดังกล่าวมาทั้งหมดท าให้การยึดมั่น
ในความเป็นอัตตลักษณ์สลายลง สามารถแก้ไขปัญหาความขัดแย้งได้ในที่สุด 

5.2.3 ผลการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยด้านหลักธรรมที่ มีผลต่อความขัดแย้ง
ทางการเมืองของประชาชนในเขตอ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา 

ผลการศึกษาปัจจัยพยากรณ์ พบว่า  หลักธรรมที่มีผลต่อความขัดแย้งทางการเมือง
ของประชาชนในเขตอ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา พบว่า หลักธรรมที่มีผลต่อความขัดแย้งทางการเมือง
ของประชาชน ในเขตอ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา ทั้ง 6 ด้าน พบว่า หลักธรรมที่มีผลต่อความขัดแย้ง
ทางการเมืองของประชาชน ในเขตอ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา มี 3 หลักธรรม คือ ด้านสีลสามัญญตา (X5) 
ด้านวจีกรรม (X2) และด้านกายกรรม (X1) ทั้งนี้เป็นเพราะหลักสาราณียธรรม 6 แปลว่า ธรรมที่ช่วยให้
ระลึกถึงกนั หมายถึง ธรรมที่เป็นหลักในการสร้างความสามัคคี โดยด้านสีลสามัญญตา คือ มีความประพฤติ
สุจริตดีงาม มีระเบียบวินัย ไม่ละเมิดกฎเกณฑ์ ของหมู่คณะตามอ าเภอใจ เมื่อมีกฎระเบียบก็ปฏิบัติตาม
อย่างเคร่งครัด และปฏิบัติให้เสมอเหมือนกันหมู่คณะที่มีแต่คนทุจริต คอยเอารัดเอาเปรียบผู้อื่น 
มีแต่การเกี่ยงงอนกัน จะหาความสามัคคีในหมู่คณะนั้นมิได้ จึงอาจเป็นส่วนหนึ่งที่ท าให้ส่งผลทางบวก
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ต่อหลักธรรมมากที่สุด ส่วนที่ด้านกายกรรมนั้น เป็นการตั้งเมตตากายกรรมในเพ่ือนพรหมจรรย์  
ทั้งต่อหน้าและลับหลัง คือ ช่วยเหลือกิจธุระของผู้ร่วมคณะด้วยความเต็มใจ แสดงกิริยาอาการสุภาพ 
เคารพนับถือกัน ทั้งต่อหน้าและลับหลัง เป็นผลส่งให้ประชาชนลดความขัดแย้งทั้งต่อหน้าและลับหลัง
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีความเหมาะสม ซึ่งยังรวมถึงด้านวจีกรรมที่มีการตั้งเมตตาวจีกรรม
ในเพ่ือนพรหมจรรย์ ทั้งต่อหน้าและลับหลัง คือ ช่วยบอกแจ้งสิ่งที่เป็นประโยชน์ สั่งสอน แนะน าตักเตือน
ด้วยความหวังดี กล่าววาจาสุภาพ แสดงความเคารพนับถือกัน ทั้งต่อหน้าและลับหลัง ดังที่ คณาจารย์
ส านักพิมพ์เลี่ยงเชียง (2546, หน้า 53) กล่าวว่า สาราณียธรรม เป็นธรรมที่เป็นที่ตั้งแห่งความระลึกถึงกัน 
คือ ผู้ประพฤติธรรมเหล่านี้ย่อมเป็นเหตุให้ระลึกถึงความดีที่ท าต่อกัน เป็นที่เคารพนับถือของผู้อ่ืน 
และสมานความสามัคคีกลมเกลียวในหมู่คณะไว้ได้ ประกอบด้วย 1) การเข้าไปตั้งกายกรรม
ประกอบด้วยเมตตา คือ การช่วยขวนขวายท ากิจธุระของกันและกันด้วยกาย ไม่ว่าจะเป็นกิจธุระอะไร
ก็ตามก็เต็มใจช่วยท ากิจธุระนั้นจนส าเร็จ ไม่นิ่งดูดายเพราะถือว่าไม่ใช่หน้าที่ เรื่องอะไรจะท าให้
เหนื่อยแรงล าบากกาย 2) การเข้าไปตั้งวจีกรรมประกอบด้วยเมตตา คือ การแนะน าสั่งสอนบอกกัน
ในทางที่ดี ถูกต้อง เมื่อท าตามแล้วเกิดความดีงาม ไม่มีผลท าให้ผู้ท าตามต้องได้รับความเดือดร้อน
ภายหลัง 3) การเข้าไปตั้งมโนกรรมประกอบด้วยเมตตา คือ การตั้งจิตเป็นเมตตาปรารถนา
แต่ความไม่มีเวรมีภัยต่อกัน มุ่งหวังแต่ความสุขความเจริญและประโยชน์ต่อกันและกัน 4) การแบ่งปัน
ลาภที่หามาได้ไม่หวงไว้บริโภคผู้เดียว คือ การแบ่งปันสิ่งของที่ตนหาได้ โดยขอบธรรมแก่ผู้อื่น
ตามสมควรแก่ของที่ได้มา เพ่ือเป็นการเกื้อกูลต่อผู้ที่มีลาภน้อย ไม่หวงไว้บริโภคผู้เดียว 5) การรักษาศีล
ให้บริสุทธิ์เสมอกับผู้อ่ืน คือ การประพฤติกายวาจาให้เรียบร้อยดีไม่มีโทษ ปฏิบัติตนตามพระวินัย
บัญญัติรักษาศีลตามภาวะของตนไม่ให้ขาดหรือด่างพร้อยเสมอกันกับผู้อ่ืน 6) การมีความเห็นร่วมกัน
กับผู้อื่น คือ การมีความเห็นพ้องต้องกันตามพระธรรมวินัย เป็นเหตุให้เกิดความสามัคคีกลมเกลียวกัน
ในการปฏิบัติหน้าที่ต่างๆ ได้อย่างไม่ขาดตกบกพร่อง ไม่มีความเห็นผิดแผกแปลกไปจากผู้อื่น จนเป็นเหตุ
แห่งความแตกร้าวบาดหมาง ยอมรับมติของส่วนมาก โดยสามารถร่วมพยากรณ์ความขัดแย้งทางการเมือง
ของประชาชน ในเขตอ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา ได้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์พหุคูณ (R) เท่ากับ .645 ค่าสัมประสิทธิ์การพยากรณ์ (R2) เท่ากับ .413 ค่าความคลาดเคลื่อน
มาตรฐาน (S.E.est) เท่ากับ .58494 เมื่อพิจารณาประสิทธิภาพในการพยากรณ์ในภาพรวม พบว่า  
ด้านสีลสามัญญตา (X5) ด้านวจีกรรม (X2) และด้านกายกรรม (X1) สามารถพยากรณ์หลักธรรม
ที่มีผลต่อความขัดแย้งทางการเมืองของประชาชนในเขตอ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา ได้ร้อยละ 41.30 

จากผลการศึกษา พบว่า ตัวแปรทั้ง 6 ปัจจัยของหลักธรรม ประกอบด้วย ปัจจัยด้านกายกรรม 
ปัจจัยด้านวจีกรรม ปัจจัยด้านมโนกรรม ปัจจัยด้านสาธารณโภคี ปัจจัยด้านสีลสามัญญตา และปัจจัย
ด้านทิฏฐิสามัญญตา โดยผลการศึกษาพบว่า  ปัจจัยที่สามารถร่วมกันพยากรณ์ความขัดแย้ง
ทางการเมืองของประชาชน ในเขตอ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา ได้ทั้งสิ้น 3 ปัจจัย 
ประกอบไปด้วย ปัจจัยด้านสีลสามัญญตา ปัจจัยด้านวจีกรรม และปัจจัยด้านกายกรรม ได้อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 ปัจจัยทั้ง 3 ปัจจัยมีผลต่อความขัดแย้งทางการเมืองของประชาชนในเขตอ าเภอ
เมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ ส่วนปัจจัยด้านมโนกรรม ปัจจัย
ด้านสาธารณโภคี และปัจจัยด้านทิฏฐิสามัญญตา ไม่สามารถร่วมกันพยากรณ์ความขัดแย้ง
ทางการเมืองของประชาชน ในเขตอ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทราได้ 
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5.3 ข้อเสนอแนะ 
 

5.3.1 ข้อเสนอแนะส าหรับการน าผลการวิจัยไปใช้ 
1) ด้านสีลสามัญญตา ควรส่งเสริมให้ประชาชนในเขตอ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา มีระเบียบวินัย 

ไม่ละเมิดกฎเกณฑ์ของหมู่คณะ ตามอ าเภอใจ  
2) ด้านสาธารณโภคี ควรส่งเสริมให้ประชาชนในเขตอ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา มีการแบ่งปัน

ลาภผลที่ได้มาโดยชอบธรรมให้มากยิ่งข้ึน  
3) ด้านทิฏฐิสามัญญตา ควรส่งเสริมให้ประชาชนในเขตอ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา ได้มี

ความเห็นชอบร่วมกันในหมู่คณะให้มากยิ่งขึ้น 
4) ด้านการต่อสู้  ควรส่งเสริมให้ประชาชนค านึงถึงความเสียหายหรือสูญเสีย

ของส่วนรวมมากยิ่งข้ึน 
5) ด้านการหลีกเลี่ยง ควรส่งเสริมให้ประชาชนมีความสนใจต่อปัญหาความขัดแย้ง

ที่เกิดขึ้นมากยิ่งขึ้น เพ่ือช่วยกันแก้ไขปัญหาความขัดแย้งร่วมกัน 
6) ด้านการประนีประนอมหรือการเจรจาพูดคุย เมื่อเกิดความขัดแย้งในเขตอ าเภอ

เมืองฉะเชิงเทรา ควรส่งเสริมให้ประชาชนเจรจาพูดคุยในทุกเรื่องที่ท าให้เกิดประโยชน์กับส่วนรวม
มากที่สุด 

5.3.2 ข้อเสนอแนะส าหรับการท าวิจัยครั้งต่อไป 
1) ควรศึกษาหลักธรรมที่มีผลต่อความขัดแย้งทางการเมืองของประชาชน ในเขต

อ าเภอเมืองฉะเชิงเทราและจังหวัดอ่ืนๆ แล้วน ามาเปรียบเทียบ เพ่ือพัฒนาต่อยอดงานวิจัยให้ดียิ่งขึ้น 
2) ควรศึกษาวิจัยความคิดเห็นของผู้น าองค์กร ทั้งจังหวัดฉะเชิงเทรา เพ่ือจะได้มุมมอง 

และภาพรวมของหลักธรรมและความขัดแย้งทางการเมืองของประชาชน ในเขตอ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา 
3) ควรมีการศึกษาวิจัยสาเหตุปัญหาต่างๆ ของหลักธรรมและความขัดแย้งทางการเมือง

ของประชาชน เพ่ือให้เกิดความพึงพอใจแก่ประชาชน และสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง 
4) ควรท าการวิจัยเชิงคุณภาพควบคู่กับการท าวิจัยเชิงปริมาณ เพราะจะท าให้ทราบ

ถึงประเด็นที่ลึกซึ้งมากยิ่งขึ้น ซึ่งการวิจัยเชิงปริมาณอาจไม่สามารถให้ค าตอบได้อย่างชัดเจนครบถ้วน
เท่าท่ีควร และเพ่ือเปิดรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนในพื้นที่ ซึ่งเป็นผู้รับประโยชน์โดยตรง รวมทั้ง
สังเกตการณ์เพ่ือทราบสภาพที่เป็นจริงในพื้นที่นั้นๆ 
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รายการอ้างอิง 
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ภาคผนวก ก 
หนังสือขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบความเที่ยงตรงของเครื่องมือเพื่อการวิจัย 
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ศธ ๐๕๔๘.๑๒/ว ๑๑๙                                              บัณฑิตวิทยาลัย 

               มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 
               อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา ๒๔๐๐๐ 
 

             ๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ 
 

เรื่อง  ขอความอนุเคราะห์ในการตรวจสอบความเที่ยงตรงของเครื่องมือเพ่ือการวิจัย 
 

นมัสการ  พระมหากฤษณ์ธนินต์  เสฏฺฐเมธี,ดร. 
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย  เค้าโครงย่อวิทยานิพนธ์ และเครื่องมือเพ่ือการวิจัย จ านวน ๑ ชุด 
 

 ด้วยพระมหาศุภกิจ สุดสังข์ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ภาคพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ได้รับอนุมัติ
ให้ท าวิทยานิพนธ์ เรื่อง “หลักธรรมที่มีต่อความขัดแย้งทางการเมืองของประชาชนในเขตอ าเภอ
เมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา” ซึ่งขณะนี้อยู่ในข้ันตอนการสร้างเครื่องมือวิจัย 

 บัณฑิตวิทยาลัย พิจารณาแล้วเห็นว่าท่านเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์
เป็นอย่างดี จึงขอความอนุเคราะห์จากท่านในการตรวจสอบความเที่ยงตรงของเครื่องมือเพ่ือการวิจัย
ของนักศึกษาในครั้งนี้ 
  

 จึงนมัสการมาเพ่ือโปรดพิจารณา บัณฑิตวิทยาลัย หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความอนุเคราะห์
จากท่าน และขอขอบคุณอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้ 
 

ขอแสดงความนับถือ 
 

 
 

              (อาจารย์ ดร.วรพล  แวงนอก) 
                        คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย  
 
 
 
 
 
 
 

บัณฑิตวิทยาลัย 

โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๓๘๕๓-๕๔๓๐ 
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ศธ ๐๕๔๘.๑๒/ว ๑๑๙                         บัณฑิตวิทยาลัย 

               มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 
               อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา ๒๔๐๐๐ 
 

             ๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ 
 

เรื่อง  ขอความอนุเคราะห์ในการตรวจสอบความเที่ยงตรงของเครื่องมือเพ่ือการวิจัย 
 

นมัสการ  พระมหาสหาย กนตธมฺโม 
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย  เค้าโครงย่อวิทยานิพนธ์ และเครื่องมือเพ่ือการวิจัย จ านวน ๑ ชุด 
 

 ด้วยพระมหาศุภกิจ สุดสังข์ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ภาคพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ได้รับอนุมัติ
ให้ท าวิทยานิพนธ์ เรื่อง “หลักธรรมที่มีต่อความขัดแย้งทางการเมืองของประชาชนในเขตอ าเภอ
เมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา” ซึ่งขณะนี้อยู่ในข้ันตอนการสร้างเครื่องมือวิจัย 

 บัณฑิตวิทยาลัย พิจารณาแล้วเห็นว่าท่านเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์
เป็นอย่างดี จึงขอความอนุเคราะห์จากท่านในการตรวจสอบความเที่ยงตรงของเครื่องมือเพ่ือการวิจัย
ของนักศึกษาในครั้งนี้ 
  

 จึงนมัสการมาเพ่ือโปรดพิจารณา บัณฑิตวิทยาลัย หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความอนุเคราะห์
จากท่าน และขอขอบคุณอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้ 
 

ขอแสดงความนับถือ 
 

 
 

              (อาจารย์ ดร.วรพล  แวงนอก) 
                        คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย  
 
 
 
 
 
 
 

บัณฑิตวิทยาลัย 

โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๓๘๕๓-๕๔๓๐ 
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ศธ ๐๕๔๘.๑๒/ว ๑๑๙                         บัณฑิตวิทยาลัย 

               มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 
               อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา ๒๔๐๐๐ 
 

             ๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ 
 

เรื่อง  ขอความอนุเคราะห์ในการตรวจสอบความเที่ยงตรงของเครื่องมือเพ่ือการวิจัย 
 

เรียน  อาจารย์ ดร.กานต์ เสกขุนทด 
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย  เค้าโครงย่อวิทยานิพนธ์ และเครื่องมือเพ่ือการวิจัย จ านวน ๑ ชุด 
 

 ด้วยพระมหาศุภกิจ สุดสังข์ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ภาคพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ได้รับอนุมัติ
ให้ท าวิทยานิพนธ์ เรื่อง “หลักธรรมที่มีต่อความขัดแย้งทางการเมืองของประชาชนในเขตอ าเภอ
เมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา” ซึ่งขณะนี้อยู่ในข้ันตอนการสร้างเครื่องมือวิจัย 

 บัณฑิตวิทยาลัย พิจารณาแล้วเห็นว่าท่านเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์
เป็นอย่างดี จึงขอความอนุเคราะห์จากท่านในการตรวจสอบความเที่ยงตรงของเครื่องมือเพ่ือการวิจัย
ของนักศึกษาในครั้งนี้ 
  

 จึงนมัสการมาเพ่ือโปรดพิจารณา บัณฑิตวิทยาลัย หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความอนุเคราะห์
จากท่าน และขอขอบคุณอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้ 
 

ขอแสดงความนับถือ 
 

 
 

              (อาจารย์ ดร.วรพล  แวงนอก) 
                        คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย  
 
 

 
 
 
 

บัณฑิตวิทยาลัย 

โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๓๘๕๓-๕๔๓๐ 
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ศธ ๐๕๔๘.๑๒/ว ๑๑๙                         บัณฑิตวิทยาลัย 

               มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 
               อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา ๒๔๐๐๐ 
 

             ๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ 
 

เรื่อง  ขอความอนุเคราะห์ในการตรวจสอบความเที่ยงตรงของเครื่องมือเพ่ือการวิจัย 
 

เรียน  อาจารย์ ดร.อัมรินทร์  นาคณัฐเศรษฐ์ 
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย  เค้าโครงย่อวิทยานิพนธ์ และเครื่องมือเพ่ือการวิจัย จ านวน ๑ ชุด 
 

 ด้วยพระมหาศุภกิจ สุดสังข์ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ภาคพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ได้รับอนุมัติ
ให้ท าวิทยานิพนธ์ เรื่อง “หลักธรรมที่มีต่อความขัดแย้งทางการเมืองของประชาชนในเขตอ าเภอ
เมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา” ซึ่งขณะนี้อยู่ในข้ันตอนการสร้างเครื่องมือวิจัย 

 บัณฑิตวิทยาลัย พิจารณาแล้วเห็นว่าท่านเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์
เป็นอย่างดี จึงขอความอนุเคราะห์จากท่านในการตรวจสอบความเที่ยงตรงของเครื่องมือเพ่ือการวิจัย
ของนักศึกษาในครั้งนี้ 
  

 จึงนมัสการมาเพ่ือโปรดพิจารณา บัณฑิตวิทยาลัย หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความอนุเคราะห์
จากท่าน และขอขอบคุณอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้ 
 

ขอแสดงความนับถือ 
 

 
 

              (อาจารย์ ดร.วรพล  แวงนอก) 
                        คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย  
 
 
 
 
 
 
 

บัณฑิตวิทยาลัย 

โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๓๘๕๓-๕๔๓๐ 
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ศธ ๐๕๔๘.๑๒/ว ๑๑๙                         บัณฑิตวิทยาลัย 

               มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 
               อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา ๒๔๐๐๐ 
 

             ๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ 
 

เรื่อง  ขอความอนุเคราะห์ในการตรวจสอบความเที่ยงตรงของเครื่องมือเพ่ือการวิจัย 
 

นมัสการ  พระมหาประสพสุข ปิยภาณี 
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย  เค้าโครงย่อวิทยานิพนธ์ และเครื่องมือเพ่ือการวิจัย จ านวน ๑ ชุด 
 

 ด้วยพระมหาศุภกิจ สุดสังข์ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ภาคพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ได้รับอนุมัติ
ให้ท าวิทยานิพนธ์ เรื่อง “หลักธรรมที่มีต่อความขัดแย้งทางการเมืองของประชาชนในเขตอ าเภอ
เมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา” ซึ่งขณะนี้อยู่ในข้ันตอนการสร้างเครื่องมือวิจัย 

 บัณฑิตวิทยาลัย พิจารณาแล้วเห็นว่าท่านเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์
เป็นอย่างดี จึงขอความอนุเคราะห์จากท่านในการตรวจสอบความเที่ยงตรงของเครื่องมือเพ่ือการวิจัย
ของนักศึกษาในครั้งนี้ 
  

 จึงนมัสการมาเพ่ือโปรดพิจารณา บัณฑิตวิทยาลัย หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความอนุเคราะห์
จากท่าน และขอขอบคุณอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้ 
 

ขอแสดงความนับถือ 
 

 
 

              (อาจารย์ ดร.วรพล  แวงนอก) 
                        คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย  
 
 
 
 
 
 
 

บัณฑิตวิทยาลัย 

โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๓๘๕๓-๕๔๓๐ 
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ภาคผนวก ข 
หนังสือขอความอนุเคราะห์เก็บข้อมูลเพื่อการวิจัย 
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ศธ ๐๕๔๘.๑๒/๑๓๓                         บัณฑิตวิทยาลัย 

               มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 
               อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา ๒๔๐๐๐ 
 

             ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๐ 
 

เรื่อง  ขอความอนุเคราะห์ในการศึกษาและเก็บข้อมูลเพื่อหาคุณภาพเครื่องมือวิจัย 
 

เรียน  ท่านนายอ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา 
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย  แบบสอบถาม “หลักธรรมที่มีต่อความขัดแย้งทางการเมืองของประชาชนในเขตอ าเภอ
เมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา” 

 

 ด้วย พระมหาศุภกิจ สุดสังข์ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ภาคพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ได้รับอนุมัติ
ให้ท าวิทยานิพนธ์ เรื่อง “หลักธรรมที่มีต่อความขัดแย้งทางการเมืองของประชาชนในเขตอ าเภอ
เมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา”  
 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าหน่วยงานของท่าน
เป็นหน่วยงานที่ควรศึกษา จึงขอความอนุเคราะห์ในการศึกษาและเก็บข้อมูลเพ่ือหาคุณภาพเครื่องมือ
วิจัยของนักศึกษาในครั้งนี้ 
  

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา บัณฑิตวิทยาลัย หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความอนุเคราะห์
จากท่าน และขอขอบคุณอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้ 
 

ขอแสดงความนับถือ 
 

 
 

              (อาจารย์ ดร.วรพล  แวงนอก) 
                        คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย  
 
 
 
 
 
 

บัณฑิตวิทยาลัย 

โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๓๘๕๓-๕๔๓๐ 
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ภาคผนวก ค 
เครื่องมือทีใ่ช้ในการวิจัย 
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แบบสอบถาม 
หลักธรรมทีม่ีผลต่อความขัดแย้งทางการเมอืงของประชาชน 

ในเขตอ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา 
************************* 

ค าชี้แจง : ในการตอบแบบสอบถาม 
แบบสอบถามนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ตามหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เพ่ือรวบรวมเป็นข้อมูลทางวิชาการ
ส าหรับศึกษาค้นคว้าและเพ่ือประโยชน์ ในการใช้หลักธรรมขจัดความขัดแย้งทางการเมือง
ของประชาชนในเขตอ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทราและขอรับรองว่าจะไม่มีผลกระทบใดๆ 
ต่อผู้ตอบแบบสอบถาม 

ผู้วิจัยจึงใคร่ขอความกรุณาจากท่านในการตอบแบบสอบถามให้ครบทุกข้อตามความเห็น
ของท่าน เพ่ือจะน าไปวิเคราะห์ให้เป็นประโยชน์ดังที่กล่าว ข้อมูลที่ท่านตอบจะถือเป็นความลับและ
น าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลแบบภาพรวมเท่านั้น 

แบบสอบถามนี้ มี 4 ตอน ดังนี้ 
ตอนที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ตอนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับหลักธรรมตามหลักสาราณิยธรรมของประชาชนในเขตอ าเภอ

เมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา 
ตอนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับความขัดแย้งทางการเมืองของประชาชนในเขตอ าเภอเมือง

ฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา 
ตอนที่ 4 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม เกี่ยวกับหลักธรรมที่มีผลต่อความขัดแย้งทางการเมือง

ของประชาชนในเขตอ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา 
ผู้วิจัยขอขอบคุณท่านที่กรุณาสละเวลาในการตอบแบบสอบถามนี้เป็นอย่างสูง 

 
 
 
 

 
พระมหาศุภกิจ สุดสังข์ 

นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ 
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ตอนที่  1  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 โปรดเขียนเครื่องหมาย   ลงในช่อง    ที่ตรงกับความเป็นจริงและตอบค าถามทุกข้อเพ่ือประโยชน์
ในการวิเคราะห์ผล 
 
 1. เพศ 
   1) ชาย     2) หญิง 
 2. อายุ 
   1) 18-30 ป ี    2) 31-40 ป ี

   3) 41-50 ปี    4) 51-60 ปี 

   5) 61 ปีขึ้นไป 
 3. ระดับการศึกษา 
   1) ประถมศึกษา    2) มัธยมศึกษาตอนต้น 
   3) มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.  4) อนุปริญญา/ปวส. 

   5) ปริญญาตรี    6) สูงกว่าปริญญาตรี 
 4. อาชีพ 
   1) รับจ้างทั่วไป    2) ค้าขาย     

   3) เกษตรกรรม     4) นักเรียน/นักศึกษา    

   5) พนักงานบริษัท    6) รับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 
 5. รายได้ต่อเดือน   
   1) ต่ ากว่า 10,000 บาท   2) 10,001 - 15,000 บาท 

   3) 15,001 - 20,000 บาท   4) 20,001 - 25,000 บาท 

   5) 25,001 - 30,000 บาท   6) สูงกว่า 30,000 บาท 
 6. ภูมิล าเนาเดิม   
   1) ภาคกลาง    2) ภาคเหนือ 

   3) ภาคอีสาน    4) ภาคใต้ 

   5) ภาคตะวันออก    6) ภาคตะวันตก 
 7. อาศัยอยู่ในชุมชน 

   1) น้อยกว่า 1 ปี    2) 1 - 5 ปี 

   3) 6 - 10 ปี    4) 11 - 15 ปี 

   5) 16 - 20 ปี    6) มากกว่า 20 ขึ้นไป 
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ตอนที่ 2 แบบสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับหลักธรรมของประชาชน ในเขตอ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัด
ฉะเชิงเทรา 
ค าชี้แจง โปรดเขียนเครื่องหมาย  ลงในช่องระดับความคิดเห็นตามความเป็นจริง 

เกณฑ์ในการให้คะแนนระดับความคิดเห็น ดังนี้  
5 หมายถึง เห็นด้วยมากท่ีสุด  
4 หมายถึง เห็นด้วยมาก  
3 หมายถึง เห็นด้วยปานกลาง 
2 หมายถึง เห็นด้วยน้อย 
1 หมายถึง เห็นด้วยน้อยที่สุด  

ข้อที่ หลักธรรม 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 
 1. ด้านกายกรรม 

1. ประชาชนในเขตอ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา มีความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ต่อ
สมาชิกในหมู่คณะเดียวกัน 

     

2. ประชาชนในเขตอ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา มีส่วนร่วมอนุเคราะห์ 
ช่วยเหลือคนที่อ่อนแอกว่า 

     

3. ประชาชนในเขตอ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา มีความเมตตาแก่
สมาชิกร่วมชุมชนเดียวกัน 

     

4. ประชาชนในเขตอ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา ได้ร่วมส่งเสริมให้มีการ
แสดงไมตรีและความหวังดีต่อเพ่ือนร่วมชุมชน  

     

5. ประชาชนในเขตอ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา มีการช่วยเหลือกิจธุระ
ต่างๆ ด้วยความเต็มใจ 

     

 2. ด้านวจีกรรม 
1. ประชาชนในเขตอ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา ได้ร่วมส่งเสริมให้มีการ

พูดจาอ่อนน้อม และสุภาพ 

     

2. ประชาชนในเขตอ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา มีการพูดจาตกลงกัน
ด้วยเหตุผล 

     

3. ประชาชนในเขตอ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา มีการแจ้งข่าวที่เป็น
ประโยชน์ต่อกัน 

     

4. ประชาชนในเขตอ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา มีส่วนร่วมในการ
ตักเตือนกันด้วยความหวังดีต่อเพ่ือร่วมชุมชน 

     

5. ประชาชนในเขตอ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา มีการแสดงความ
เคารพนับถือกัน ทั้งต่อหน้าและลับหลัง 

     

 3. ด้านมโนกรรม 
1. ประชาชนในเขตอ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา สนับสนุนให้มีการคิดดี

ต่อกัน ไม่คิดมุ่งร้ายพยาบาทหรืออิจฉาริษยากัน 
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ข้อที่ หลักธรรม 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 
2. ประชาชนในเขตอ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา มีความยินดีด้วย 

เมื่อสมาชิกร่วมหมูค่ณะได้ดี 
     

3. ประชาชนในเขตอ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา ได้ร่วมส่งเสริมให้มี
ความจริงใจต่อกัน มีความปรารถนาดีต่อกัน 

     

4. ประชาชนในเขตอ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา ได้ร่วมสนับสนุนให้มี
ความเป็นมิตร ไม่คิดท าร้ายซึ่งกันและกัน 

     

5. ประชาชนในเขตอ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา ได้ส่งเสริมให้มีการตั้งจิต 
ปรารถนาดี คิดท าสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อกัน 

     

 4. ด้านสาธารณโภค ี      
1. ประชาชนในเขตอ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา มีการแบ่งปันสิ่งของ

ให้แก่กันและกันในชุมชน 
     

2. ประชาชนในเขตอ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา มีการดูแลเอาใจใส่
สิ่งของผู้อื่นเหมือนกับเป็นของตนเอง 

     

3. ประชาชนในเขตอ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา ได้ร่วมส่งเสริมให้มีการ
ช่วยเหลือเกื้อกูลกันตามก าลังความสามารถ 

     

4. ประชาชนในเขตอ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา มีการแบ่งปันลาภผล 
ที่ได้มาโดยชอบธรรม 

     

5. ประชาชนในเขตอ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา มีน้ าใจแจกจ่ายสิ่งของ 
ที่ได้รับสนับสนุนตามโอกาส และมีส่วนร่วมใช้สอยบริโภคท่ัวกัน 

     

 5. ด้านสีลสามัญญตา      
1. ประชาชนในเขตอ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา มีความประพฤติตน

สุจริตดีงาม 
     

2. ประชาชนในเขตอ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา มีระเบียบวินัย 
ไม่ละเมิดกฎเกณฑ์ของหมู่คณะ ตามอ าเภอใจ 

     

3. ประชาชนในเขตอ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา ได้ปฏิบัติตามนโยบาย
ของรัฐอย่างเคร่งครัด และปฏิบัติเสมอเหมือนกันทั้งหมู่คณะ 

     

4. ประชาชนในเขตอ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา มีการรักษาระเบียบ
วินัยของส่วนรวม 

     

5. ประชาชนในเขตอ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา ได้ร่วมกันส่งเสริมให้มี
การประพฤติตนดี ไม่ท าตนให้เป็นที่เสื่อมเสียแก่หมูค่ณะ 

     

 6. ด้านทิฏฐิสามัญญตา      
1. ประชาชนในเขตอ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา ได้มีความเห็นชอบ

ร่วมกันในหมู่คณะ 
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ข้อที่ หลักธรรม 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 
2. ประชาชนในเขตอ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา ได้มีการยอมรับฟัง 

ความคิดเห็นของผู้อ่ืน 
     

3. ประชาชนในเขตอ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา มีการลดความเห็นแก่
ตัว เพ่ือให้ชุมชนอยู่อย่างสงบสุข 

     

4. ประชาชนในเขตอ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา มีการใช้ปัญญา
พิจารณาหาเหตุผล 

     

5. ประชาชนในเขตอ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา ได้มีการร่วมมือร่วมใจ
กันสร้างสรรค์ความดีงามให้กับชุมชน 
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ตอนที่ 3 แบบสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับความขัดแย้งทางการเมืองของประชาชนในเขตอ าเภอเมือง
ฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา 
ค าชี้แจง โปรดเขียนเครื่องหมาย ลงในช่องระดับความคิดเห็นตามความเป็นจริง 

เกณฑ์ในการให้คะแนนระดับความคิดเห็น ดังนี้  
5 หมายถึง เห็นด้วยมากท่ีสุด  
4 หมายถึง เห็นด้วยมาก  
3 หมายถึง เห็นด้วยปานกลาง 
2 หมายถึง เห็นด้วยน้อย  
1 หมายถึง เห็นด้วยน้อยที่สุด  
 

ข้อที่ ความขัดแย้งทางการเมืองของประชาชน 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 
 1. ด้านการหลีกเลี่ยง      

1. เมื่อเกิดความขัดแย้งท่านมักไม่สู้ปัญหาและไม่ค่อย 
ให้ความร่วมมือในการแก้ไขปัญหา 

     

2. ท่านมักให้คนอ่ืนแก้ไขปัญหาแทนในกรณีท่ีปัญหานั้น 
จะน าไปสู่ความขัดแย้ง 

     

3. ท่านมักวางเฉยโดยไม่พิจารณาความต้องการของผู้อื่น  
เพ่ือหลีกเลี่ยงความขัดแย้งที่อาจเกิดข้ึนกับตนเอง 

     

4. เมื่อเกิดความขัดแย้ง ท่านพยายามหลีกเลี่ยง เฉยเมยไม่ให้
ความสนใจต่อปัญหาที่เกิดข้ึน 

     

5. ท่านมองปัญหาความขัดแย้งเป็นเรื่องเล็กน้อยเพราะคิดว่า 
ยังมปีัญหาอื่นที่ส าคัญกว่า 

     

 2. ด้านการปรองดอง      
1. ท่านได้มีโอกาสพิจารณาความคิดเห็นของทุกคนรวมทั้ง 

ของตนเองด้วยความเป็นกลางเมื่อเกิดความขัดแย้ง 
     

2. เมื่อเกิดความขัดแย้งท่านหาทางแก้ไขปัญหาโดยให้คู่ขัดแย้ง
ได้รับความพึงพอใจทั้งสองฝ่าย 

     

3. เมื่อเกิดความขัดแย้งท่านพยายามที่จะรับฟังความคิดเห็นและ
ประเด็นปัญหาทั้งหมดอย่างเป็นธรรม 

     

4. เมื่อเกิดความขัดแย้งท่านเสนอให้มีการเจรจาเพ่ือให้เกิด 
ความพอใจกับทุกฝ่าย 

     

5. ท่านสามารถท าให้ทุกฝ่ายได้รับความพอใจ โดยบางครั้ง 
ก็ต้องยอมเสียบางอย่างไปบ้าง เพ่ือให้เกิดความปรองดอง 
ที่เหมาะสม 
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ข้อที่ ความขัดแย้งทางการเมืองของประชาชน 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 
 3. ด้านการต่อสู้      

1. เมื่อเกิดความขัดแย้งท่านพยายามมุ่งเอาชัยชนะ โดยยึดตนเอง
เป็นส าคัญ 

     

2. เมื่อเกิดความขัดแย้งท่านแสวงหาการสนับสนุน จากคนอ่ืน
เพ่ือให้ตนเองได้รับชัยชนะ 

     

3. ท่านพยายามท าทุกวิถีทางเพ่ือให้ตนเองบรรลุเป้าหมาย  
โดยไม่ค านึงถึงความเสียหายหรือสูญเสียของส่วนรวม 

     

4. เมื่อเกิดความขัดแย้งท่านเน้นการเอาอ านาจ ต าแหน่ง บารมี
หรือความได้ เปรียบทางสถานะที่ เหนือกว่ามากล่าวอ้าง
ประกอบเพื่อให้ตนเองได้รับชัยชนะ 

     

5. เมื่อเกิดความขัดแย้งในงานท่านมักจะกล่าวอ้างถึงระเบียบ 
ข้อบังคับต่างๆ ที่เอ้ือให้ตนเองได้รับประโยชน์ และได้รับ 
ชัยชนะในที่สุด 

     

 4. ด้านการร่วมมือร่วมใจ      
1. เมือ่เกิดความขัดแย้ง ท่านมักจะแก้ปญัหาโดยอาศัย 

ความร่วมมือจากทุกฝ่ายในเขตอ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา 
     

2. ท่านให้ความร่วมมือร่วมใจอย่างเต็มที่ในการแก้ปัญหา 
ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในเขตอ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา 

     

3. ท่านให้ความส าคัญต่อการแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง โดยถือเป็น
หน้าที่และความรับผิดชอบของทุกคนในเขตอ าเภอเมือง
ฉะเชิงเทรา 

     

4. ท่านแสดงออกให้เห็นว่า ความขัดแย้งไม่ใช่เรื่องร้ายแรง 
ถ้าทุกฝ่ายเข้าใจปัญหาก็สามารถประสานประโยชน์แก่ 
ทุกฝ่ายได้ 

     

5. ท่านสนับสนุนให้ทุกคนสามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
ได้อย่างอิสระโดยเชื่อว่าความเห็นของทุกคนส าคัญ สามารถลด
ปัญหาความขัดแย้งได้ 

     

 5. ด้านการประนีประนอมหรือการเจรจาพูดคุย      
1. เมื่อเกิดความขัดแย้งในเขตอ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา ท่านใช้การ

เจรจาพูดคุยเป็นการส าคัญ 
     

2. เมื่อเกิดความขัดแย้งในเขตอ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา ท่านใช้
ความสามารถในการเจรจาพูดคุยและให้ผู้อ่ืนยินยอมให้ในสิ่งที่
ท่านต้องการโดยความสมัครใจ 
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ข้อที่ ความขัดแย้งทางการเมืองของประชาชน 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 
3. เมื่อเกิดความขัดแย้งในเขตอ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา ท่านใช้การ

เจรจาพูดคุยเฉพาะ เรื่องที่ท าให้ตนเองได้รับประโยชน์มากที่สุด 
     

4. เมื่อเกิดความขัดแย้งในเขตอ าเภอเมืองฉะเชิงเทราท่านพยายาม
ใช้การเจรจาพูดคุยและหาทางออกที่ดีที่สุดให้กับทุกฝ่ายเพ่ือให้
ตนเองเสียประโยชน์น้อยที่สุด 

     

5. เมื่อเกิดความขัดแย้งและมีการเจรจาพูดคุยแล้ว ท่านยินยอม
เสียประโยชน์บางส่วน เพ่ือให้ได้ประโยชน์ส่วนใหญ่ 

     

 
 

ตอนที่ 4 ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม เกี่ยวกับหลักธรรมที่มีผลต่อความขัดแย้งทางการเมืองของประชาชน
ในเขตอ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา 
 ............................................................................................................................. .....................
.............................................................................................................. ..................................................
............................................................................................................................. ...................................
................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ...................................
............................................................................................................................. ...................................
.............................................................................. ..................................................................................
................................................................................................................................................................  

ขอขอบพระคุณทุกท่านที่เสียสละเวลาตอบแบบสอบถามในที่นี้เป็นอย่างสูง 
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ภาคผนวก ง  
ค่าดัชนีความสอดคล้องของแบบสอบถาม IOC 
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การตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือในการวิจัย 
เร่ือง หลักธรรมท่ีมีผลต่อความขัดแย้งทางการเมืองของประชาชน 

ในเขตอ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา 
 

รายช่ือผู้เชี่ยวชาญที่ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวิจัย 
 1) ดร.กานต์ เสกขุนทด ประธานประจ าหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  
  มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ด้านรัฐประศาสนศาสตร์ 
 2) ดร.อัมรินทร์ นาคณัฐเศรษฐ์ กรรมการประจ าหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ด้านรัฐประศาสนศาสตร์ 
 3) พระมหากฤษณ์ธนินต์ เสฎฺฐเมธี,ดร.ประธานหลักสูตรรัฐศาสตร์ วิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร 
  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 4) พระมหาสหาย กนฺตธมฺโม อาจารย์ประจ า สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์           
  วิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 5) พระมหาประสพสุข ปิยภาณี ด้านรัฐประศาสนศาสตร์ 
  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 
เกณฑ์การประเมิน มีดังนี้ 
 ให้คะแนน +1 แน่ใจว่าข้อค าถามสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ต้องการวัด 
 ให้คะแนน 0 ไม่แน่ใจว่าข้อค าถามสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ต้องการวัด 
 ให้คะแนน -1 แน่ใจว่าข้อค าถามไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ท่ีต้องการวัด 
 

  สูตร IOC = 
∑ℛ

𝒩
 

 
  เมื่อ  ∑ℛ แทน ผลรวมของคะแนนการพิจารณาของผู้เชี่ยวชาญ 
 
   𝒩  แทน จ านวนผู้เชี่ยวชาญ 
 
เกณฑ์การตัดสิน 
 ค่า IOC ที่ค านวณได้มากกว่าหรือเท่ากับ 0.5 ข้อค าถามนั้นใช้ได ้
 ค่า IOC ที่ค านวณได้ต่ ากว่า 0.5 ข้อค าถามนั้นถูกตัดออกไป หรือต้องน าไปปรับปรุงแก้ไขใหม่
ให้ดีกว่าเดิม 
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ตอนที่ 1 แบบสอบถามส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ค าชี้แจง  กรุณาท าเครื่องหมาย   ใน  หน้าข้อความที่ตรงกับสถานภาพของท่าน 
   
 1. เพศ 
   1) ชาย     2) หญิง 
 2. อายุ 

   1) 18-30 ป ี    2) 31-40 ป ี

   3) 41-50 ปี    4) 51-60 ปี 

   5) 61 ปีขึ้นไป 
 3. ระดับการศึกษา 

   1) ประถมศึกษา    2) มัธยมศึกษาตอนต้น 

   3) มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.  4) อนุปริญญา/ปวส. 

   5) ปริญญาตรี    6) สูงกว่าปริญญาตรี 
 4. อาชีพ 
   1) รับจ้างทั่วไป    2) ค้าขาย     

   3) เกษตรกรรม     4) นักเรียน/นักศึกษา    

   5) พนักงานบริษัท    6) รับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 
 5. รายได้/เดือน   
   1) ต่ ากว่า 10,000 บาท   2) 10,001 - 15,000 บาท 

   3) 15,001 - 20,000 บาท   4) 20,001 - 25,000 บาท 

   5) 25,001 - 30,000 บาท   6) สูงกว่า 30,000 บาท 
 6. ภูมิล าเนาเดิม 
   1) ภาคกลาง    2) ภาคเหนือ 

   3) ภาคอีสาน    4) ภาคใต้ 

   5) ภาคตะวันออก    6) ภาคตะวันตก 
7. อาศัยอยู่ในชุมชน 

   1) น้อยกว่า 1 ปี    2) 1 - 5 ปี 

   3) 6 - 10 ปี    4) 11 - 15 ปี 

   5) 16 - 20 ปี    6) มากกว่า 20 ขึ้นไป 
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ตอนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับหลักธรรมของประชาชน ในเขตอ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัด
ฉะเชิงเทรา 

ข้อที่ หลักธรรม 
ระดับความคิดเห็นของ 

ผู้เชี่ยวชาญ คนที่ รวม 
ค่า 
IOC 

การ
แปร
ผล 1 2 3 4 5 

 1. ด้านกายกรรม  
1. ประชาชนในเขตอ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา 

มีความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ต่อสมาชิกในหมู่คณะ
เดียวกัน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 

2. ประชาชนในเขตอ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา 
มีส่วนร่วมอนุเคราะห์ ช่วยเหลือคนที่
อ่อนแอกว่า 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 

3. ประชาชนในเขตอ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา 
มีความเมตตาแก่สมาชิกร่วมชุมชน
เดียวกัน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 

4. ประชาชนในเขตอ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา 
ได้ร่วมส่งเสริมให้มีการแสดงไมตรีและ
ความหวังดีต่อเพ่ือนร่วมชุมชน  

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 

5. ประชาชนในเขตอ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา 
มีการช่วยเหลือกิจธุระต่างๆ  ด้วยความเต็มใจ 

+1 +1 +1 +1 0 4 0.8 ใช้ได้ 

 2. ด้านวจีกรรม 
1. ประชาชนในเขตอ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา 

ได้ร่วมส่งเสริมให้มีการพูดจาอ่อนน้อม 
และสุภาพ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 

2. ประชาชนในเขตอ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา 
มีการพูดจาตกลงกันด้วยเหตุผล 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 

3. ประชาชนในเขตอ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา 
มีการแจ้งข่าวที่เป็นประโยชน์ต่อกัน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 

4. ประชาชนในเขตอ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา 
มี ส่ วน ร่ วม ใน การตั ก เตื อนกั น ด้ วย
ความหวังดีต่อเพ่ือนร่วมชุมชน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 

5. ประชาชนในเขตอ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา 
มีการแสดงความเคารพนับถือกัน ทั้งต่อ
หน้าและลับหลัง 

+1 +1 0 +1 +1 4 0.8 ใช้ได้ 
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- 
ข้อที่ หลักธรรม 

ระดับความคิดเห็นของ 
ผู้เชี่ยวชาญ คนที่ รวม 

ค่า 
IOC 

การ
แปร
ผล 1 2 3 4 5 

 3. ด้านมโนกรรม 

1. ประชาชนในเขตอ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา 
สนับสนุนให้มีการคิดดีต่อกัน ไม่คิดมุ่งร้าย
พยาบาทหรืออิจฉาริษยากัน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 

2. ประชาชนในเขตอ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา 
มีความยินดีด้วย เมื่อสมาชิกร่วมหมู่คณะได้ดี 

+1 +1 +1 +1 0 4 0.8 ใช้ได้ 

3. ประชาชนในเขตอ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา 
ได้ร่วมส่งเสริมให้มีความจริงใจต่อกัน  
มีความปรารถนา ดีต่อกัน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 

4. ประชาชนในเขตอ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา 
ได้ร่วมสนับสนุนให้มีความเป็นมิตร ไม่คิด
ท าร้ายซึ่งกันและกัน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 

5. ประชาชนในเขตอ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา 
ได้ส่งเสริมให้มีการตั้งจิต ปรารถนาดี  
คิดท าสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อกัน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 

 4. ด้านสาธารณโภค ี
1. ประชาชนในเขตอ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา 

มีการแบ่งปันสิ่งของให้แก่กันและกันใน
ชุมชน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 

2. ประชาชนในเขตอ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา 
มีการดูแลเอาใจใส่สิ่งของผู้อ่ืนเหมือนกับ
เป็นของตนเอง 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 

3. ประชาชนในเขตอ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา 
ได้ร่วมส่งเสริมให้มีการช่วยเหลือเกื้อกูล
กันตามก าลังความสามารถ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 

4. ประชาชนในเขตอ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา 
มีการแบ่งปันลาภผลที่ได้มาโดยชอบธรรม 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 

5. ประชาชนในเขตอ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา 
มีน้ าใจแจกจ่ายสิ่งของที่ได้รับสนับสนุน
ตามโอกาส และมีส่วนร่วมใช้สอยบริโภค
ทั่วกัน 

+1 +1 +1 +1 0 4 0.8 ใช้ได้ 
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- 
ข้อที่ หลักธรรม 

ระดับความคิดเห็นของ 
ผู้เชี่ยวชาญ คนที่ รวม 

ค่า 
IOC 

การ
แปร
ผล 1 2 3 4 5 

 5. ด้านสีลสามัญญตา         
1. ประชาชนในเขตอ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา 

มีความประพฤติตนสุจริตดีงาม 
+1 +1 0 +1 +1 4 0.8 ใช้ได้ 

2. ประชาชนในเขตอ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา 
มีระเบียบวินัยไม่ละเมิดกฎเกณฑ์ของ
หมู่คณะ ตามอ าเภอใจ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 

3. ประชาชนในเขตอ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา 
ได้ ปฏิ บั ติ ต ามน โยบายของรัฐอย่ า ง
เคร่งครัด และปฏิบัติเสมอเหมือนกันทั้ง
หมู่คณะ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 

4. ประชาชนในเขตอ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา 
มีการรักษาระเบียบวินัยของส่วนรวม 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 

5. ประชาชนในเขตอ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา 
ได้ร่วมกันส่งเสริมให้มีการประพฤติตนดี 
ไม่ท าตนให้เป็นที่เสื่อมเสียแก่หมู่คณะ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 

 6. ด้านทิฏฐิสามัญญตา         
1. ประชาชนในเขตอ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา 

ได้มีความเห็นชอบร่วมกันในหมู่คณะ 
+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 

2. ประชาชนในเขตอ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา 
ได้มีการยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 

3. ประชาชนในเขตอ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา 
มีการลดความเห็นแก่ตัว เพ่ือให้ชุมชนอยู่
อย่างสงบสุข 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 

4. ประชาชนในเขตอ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา 
มีการใช้ปัญญาพิจารณาหาเหตุผล 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 

5. ประชาชนในเขตอ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา 
ได้มีการร่วมมือร่วมใจกันสร้างสรรค์
ความดีงามให้กับชุมชน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 
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ตอนที่ 3 ความคิดเห็นเกี่ยวกับความขัดแย้งทางการเมืองของประชาชน ในเขตอ าเภอเมือง
ฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา 
 

- 
ข้อที่ ความขัดแย้งทางการเมือง 

ของประชาชน 

ระดับความคิดเห็นของ 
ผู้เชี่ยวชาญ คนที่ รวม 

ค่า 
IOC 

การ
แปร
ผล 1 2 3 4 5 

 1. ด้านการหลีกเลี่ยง         
1. เมื่อเกิดความขัดแย้งท่านมักไม่สู้ปัญหา

และไม่ค่อยให้ความร่วมมือในการแก้ไข
ปัญหา 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 

2. ท่านมักให้คนอ่ืนแก้ไขปัญหาแทนในกรณี
ที่ปัญหานั้นจะน าไปสู่ความขัดแย้ง 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 

3. ท่านมักวางเฉยโดยไม่พิจารณาความต้องการ
ของผู้ อ่ืน เพ่ือหลีกเลี่ยงความขัดแย้งที่
อาจเกิดข้ึนกับตนเอง 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 

4. เมื่อเกิดความขัดแย้ง ท่านพยายามหลีกเลี่ยง 
เฉยเมยไม่ให้ความสนใจต่อปัญหาที่เกิดขึ้น 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 

5. ท่านมองปัญหาความขัดแย้งเป็นเรื่อง
เล็กน้อย เพราะคิดว่ ายั งมีปัญหาอื่น
ที่ส าคัญกว่า 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 

 2. ด้านการปรองดอง         
1. ท่านได้มีโอกาสพิจารณาความคิดเห็นของ

ทุกคนรวมทั้งของตนเองด้วยความเป็น
กลางเมื่อเกิดความขัดแย้ง 

+1 +1 0 +1 +1 4 0.8 ใช้ได้ 

2. เมื่อเกิดความขัดแย้งท่านหาทางแก้ไข
ปัญหาโดยให้คู่ขัดแย้งได้รับความพึงพอใจ
ทั้งสองฝ่าย 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 

3. เมื่อเกิดความขัดแย้งท่านพยายามที่จะรับ
ฟั งความคิด เห็ นและประเด็นปัญหา
ทั้งหมดอย่างเป็นธรรม 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 

4. เมื่อ เกิดความขัดแย้งท่าน เสนอให้มี
การเจรจาเพ่ือให้เกิดความพอใจกับทุกฝ่าย 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 

5. ท่านสามารถท าให้ทุกฝ่ายได้รับความ
พอใจ โดยบางครั้งก็ต้องยอมเสียบางอย่าง
ไปบ้าง เพ่ือให้เกิดความปรองดองที่เหมาะสม 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 
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- 
ข้อที่ ความขัดแย้งทางการเมือง 

ของประชาชน 

ระดับความคิดเห็นของ 
ผู้เชี่ยวชาญ คนที่ รวม 

ค่า 
IOC 

การ
แปร
ผล 1 2 3 4 5 

 3. ด้านการต่อสู้         
1. เมื ่อเกิดความขัดแย้งท่านพยายามมุ ่ง

เอาชัยชนะ โดยยึดตนเองเป็นส าคัญ 
+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 

2. เมื่อ เกิดความขัดแย้งท่านแสว งห า
การสนับสนุน จากคนอ่ืนเพ่ือให้ตนเอง
ได้รับชัยชนะ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 

3. ท่านพยายามท าทุกวิถีทางเพ่ือให้ตนเอง
บรรลุเป้าหมาย โดยไม่ค านึงถึงความเสียหาย
หรือสูญเสียของส่วนรวม 

+1 +1 +1 +1 0 4 0.8 ใช้ได้ 

4. เมื่อเกิดความขัดแย้งท่านเน้นการเอา
อ านาจ ต าแหน่ง บารมี หรือความได้เปรียบ
ทางสถานะที่ เหนื อกว่ามากล่ าวอ้าง
ประกอบเพื่อให้ตนเองได้รับชัยชนะ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 

5. เมื่อเกิดความขัดแย้งในงานท่านมักจะ
กล่าวอ้างถึงระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ที่เอื้อ
ให้ตนเองได้รับประโยชน์ และได้รับชัยชนะ
ในที่สุด 

+1 +1 +1 +1 0 4 0.8 ใช้ได้ 

 4. ด้านการร่วมมือร่วมใจ         
1. เมื่อเกิดความขัดแย้ง ท่านมักจะแก้ปัญหา

โดยอาศัยความร่วมมือจากทุกฝ่ายในเขต
อ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 

2. ท่านให้ความร่วมมือร่วมใจอย่างเต็มที่
ในการแก้ปัญหาความขัดแย้งที่เกิดขึ้น
ในเขตอ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 

3. ท่านให้ความส าคัญต่อการแก้ไขปัญหา
ความขัดแย้ง โดยถือเป็นหน้าที่ และความ
รับผิดชอบของทุกคนในเขตอ าเภอเมือง
ฉะเชิงเทรา 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 

4. ท่านแสดงออกให้เห็นว่า ความขัดแย้ง
ไม่ใช่เรื่องร้ายแรง ถ้าทุกฝ่ายเข้าใจปัญหา
ก็สามารถประสานประโยชน์แก่ทุกฝ่ายได้ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 
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- 
ข้อที่ ความขัดแย้งทางการเมือง 

ของประชาชน 

ระดับความคิดเห็นของ 
ผู้เชี่ยวชาญ คนที่ รวม 

ค่า 
IOC 

การ
แปร
ผล 1 2 3 4 5 

5. ท่ า น ส นั บ ส นุ น ให้ ทุ ก ค น ส า ม า ร ถ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นได้อย่างอิสระโดย
เชื่ อ ว่ า ค ว าม เห็ น ข อ งทุ กค น ส าคั ญ 
สามารถลดปัญหาความขัดแย้งได้ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 

 5. ด้านการประนีประนอมหรือการเจรจาพูดคุย 
1. เมื่อเกิดความขัดแย้งในเขตอ าเภอเมือง

ฉะเชิงเทรา ท่านใช้การเจรจาพูดคุย
เป็นการส าคัญ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 

2. เมื่อเกิดความขัดแย้งในเขตอ าเภอเมือง
ฉะเชิงเทรา ท่านใช้ความสามารถในการเจรจา
พูดคุยและให้ผู้อ่ืนยินยอมให้ในสิ่งที่ท่าน
ต้องการโดยความสมัครใจ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 

3. เมื่อเกิดความขัดแย้งในเขตอ าเภอเมือง
ฉะเชิงเทรา ท่ านใช้การเจรจาพูดคุย
เฉพาะเรื่องที่ท าให้ตนเองได้รับประโยชน์
มากที่สุด 

+1 +1 0 +1 +1 4 0.8 ใช้ได้ 

4. เมื่อเกิดความขัดแย้งในเขตอ าเภอเมือง
ฉะเชิงเทรา ท่านพยายามใช้การเจรจา
พูดคุยและหาทางออกที่ดีที่สุดให้กับทุก
ฝ่ายเพ่ือให้ตนเองเสียประโยชน์น้อยที่สุด 

+1 +1 0 +1 +1 4 0.8 ใช้ได้ 

5. เมื่อเกิดความขัดแย้งและมีการเจรจา
พูดคุยแล้ว ท่านยินยอมเสียประโยชน์
บางส่วน เพ่ือให้ได้ประโยชน์ส่วนใหญ่ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 

หมายเหตุ ค่า IOC ที่ได้รับต้องมีค่าตั้งแต่ 0.50 ขึ้นไป สรุปผลการวิเคราะห์หาค่าดัชนีความสอดคล้อง
ของผู้เชียวชาญ 53.4/55 = 0.97 (ใช้ได้) 
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ประวัติผู้วิจัย 
  

ชื่อ-ชื่อสกุล พระมหาศุภกิจ  สุดสังข์ 
วันเดือนปีเกิด 25 กุมภาพันธ์ 2525 
สถานที่เกิด อ าเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ 
ที่อยู่ วัดโสธรวรารามวรวิหาร 
ต าแหน่งหน้าที่การงาน ต าบลบางพระ อ าเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา 
สถานที่ท างาน วัดบางพระ ต าบลบางพระ อ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา 
ประวัติการศึกษา ปริญญาพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ น.ธ  

เอก ป.ธ 4 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
พ.ศ. 2558 
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