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บทคัดย่อ

	 เอกสารการวิจัยฉบับนี้ได้ศึกษาถึงการจัดการความขัดแย้งของตลาดบางหลวง	ริมน�้าท่าจีน	ร.ศ.	122	มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึง
การจัดการความขัดแย้งกันระหว่างคนในชุมชนที่สามารถรวมกลุ่มกันจัดตั้งเป็นบริษัทเพื่อซื้อตลาดบางหลวงมาเป็นของตนเองได้จาก
เจ้าของเดมิทีม่คีวามประสงค์จะรือ้ถอนตลาดเก่าทีม่อีายมุากกว่า	100	ปี	เพือ่พฒันาเป็นอาคารพาณชิย์ทีม่รีาคาสามารถท�าก�าไรให้เจ้าของ
ตลาดเดิม	ในการศึกษาครั้งนี้ได้ใช้แนวทางของโธมัส	และคิลแมนน์		(Thomas	and	Kilmann.	1987:	11-16	อ้างถึงใน	เสริมศักดิ์	วิศาลา
ภรณ์.	2533:	104-105)	ซึ่งจ�าแนกออกเป็น	5	วิธี	คือ	การเอาชนะ	การร่วมมือ	การประนีประนอม	การหลีกเลี่ยง	และการยอมให้	ผลการ
สมัภาษณ์เชงิลกึผูบ้รหิารตลาดบางหลวง	ร.ศ.	122	ทัง้	3	คนนัน้มพีฤตกิรรมทีแ่สดงออกในสถานการณ์ขดัแย้ง	ตามกรอบแนวดดิของโธมสั	
และคิลแมนน์	ได้มีการผสมผสานกันทั้ง	5	วิธี	คือ	การเอาชนะ	การร่วมมือ	การประนีประนอม	การหลีกเลี่ยง	และการยอมให้
	 การสัมภาษณ์เชิงลึกผู้บริหาร	3	คน	คือ	ผู้จัดการบริษัทสหบางหลวงสามัคคี	รองนายกเทศมนตรีเทศบาลต�าบลบางหลวง	เจ้าของ
ร้านขายยาแผนโบราณและแผนปัจจุบัน	 ตลาดบางหลวง	 อ�าเภอบางเลน	 จังหวัดนครปฐม	 พบว่าได้แสดงบทบาทด้านภาวะผู้น�าที่ผสม
ผสานพฤติกรรมของโธมัส	และคิลแมนน์	ทั้ง	5	วิธีเข้าด้วยกัน	เพื่อขจัดความขัดแย้งระหว่างเจ้าของตลาดกับผู้เช่าร้านค้าในตลาดมาเป็น
เวลายาวนาน	 ความขัดแย้งระหว่างผู้เช่าร้านค้าด้วยกันที่เห็นต่างกันจากกลุ่ม	 และระหว่างองค์กรของรัฐบาลที่มีบทบาทเป็นผู้ปกครอง
ก�ากับดูแลผลประโยชน์ให้รัฐในรูปของการเก็บภาษี	ผลของการร่วมแรงร่วมใจ	(Collaboration)	ที่ได้ผลอันสูงสุดสู่เป้าหมายที่ก�าหนดไว้	
การหลกีเหลีย่ง	(Avoiding)	การเผชญิหน้ากนัระหว่างเจ้าของตลาด	ซึง่ตนเองเป็นผูเ้ช่าทีต่กเป็นเบีย้ล่างหรอืการแสดงออกถงึการเอาชนะ	
(Competition)	 แม้มีโอกาส	 แต่ผู้น�าก็ต้องสวมบทบาทที่จะต้องยอมให้	 (Accommodation)	 ตามที่ได้ตกลงเจรจาประนีประนอม	
(Compromising)	ผลสดุท้ายชาวชมุชนตลาดบางหลวงมผีูน้�าทีรู่จ้กัใช้ภาวะผูน้�าทีม่ทีัง้บารมแีสดงออกถงึคณุลกัษณะพเิศษ	รูถ้งึสถานการณ์
ที่จะต้องอาศัยบุคคลส�าคัญมาช่วยเหลือ	การรวมพลังที่เกิดอ�านาจต่อรอง	ขจัดความขัดแย้งทั้งภายในและภายนอกองค์กร
	 การศึกษาเกี่ยวกับภาวะผู้น�าเกี่ยวกับการจัดการความขัดแย้ง	 มุ่งที่พฤติกรรมผู้น�าของชุมชนตลาดบางหลวง	 ต�าบลบางหลวง	
อ�าเภอบางเลน	จังหวัดนครปฐม	ที่ได้แสดงบทบาทจนสามารถได้ครอบครองตลาดบางหลวงมาเป็นของชุมชนได้อย่างยั่งยืน	โดยผู้น�านั้น
จะต้องใช้หลกัการประนปีระนอม	ความแตกต่างในกลุม่ของคนในกลุม่และนอกกลุม่	ผูน้�าทีม่คีวามสามารถพเิศษจะมทีกัษะของการสือ่สาร
เจรจาโน้มน้าวคนให้คล้อยตาม	 	 ไม่ก่อให้เกิดปัญหาในการที่จะต้องไปต่อสู้กับใครเพื่อจะเอาชนะ	 หลีกเลี่ยงการเผชิญหน้า	 แต่สู้ปัญหา
โดยใช้รูปแบบการจัดการความขัดแย้งแบบผสมผสานกัน	จากการแสดงพฤติกรรมของผู้น�าท�าให้เกิดเป็น	 “รูปแบบตลาดบางหลวง	ร.ศ.	
122”	ที่สามารถเป็นแนวทางในการจัดการความขัดแย้งที่จะเกิดในชุมชนตลาดเก่า	ที่ต้านกระแสโลกาภิวัตน์ไม่ได้

ค�ำส�ำคัญของกำรวิจัย 

	 การจัดการความขัดแย้ง	(Conflict	Management)	ตลาดบางหลวง	(Bangluang	Market)

บทน�ำ

	 ความขัดแย้งเป็นสิ่งที่ไม่มีใครปรารถนา	 มักจะเกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุ	 ตราบใดที่มนุษย์ยังรวมกันเป็นสังคมเป็นชุมชน	 ต้อง
พึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน	การพัฒนาทางด้านกายภาพ	ความเจริญทางวัฒนธรรม	การเปลี่ยนไปของภูมิสังคม	(Social	Landscape)	ภูมิ
วัฒนธรรม	(Cultural	Landscape)	นิเวศวัฒนธรรม	(Cultural	Ecology)	มีชีวิตวัฒนธรรม	(Way	of	Life)	ร่วมกับชุมชนทางชาติพันธ์ุ	
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(Ethnic	Village)1	 เกิดการผสมผสานกันระหว่างของเก่ากับของ
ใหม่	ความสะดวกสบายทีส่งัคมได้รบัจากยคุโลกาภวิตัน์	วตัถนุยิม
มกีระแสทีร่นุแรง	พืน้ทีข่องศลิปวฒันธรรมและศลิปสถาปัตยกรรม
แบบดั้งเดิมเริ่มน้อยลง	 บางแห่งไม่สามารถต้านกระแสแห่งวัตถุ
สมัยใหม่ได้ก็สลายหายไปชั่วข้ามคืน	 สังคมเมืองกับสังคมชนบท
เกิดความแตกต่างกัน	 วันเวลาที่เปลี่ยนไปท�าให้วิถีชีวิตของคนรุ่น
เก่ากับคนรุ่นใหม่นั้นห่างไกลกัน	สิ่งที่เคยได้เห็นกลับหาดูไม่ได้ใน
เขตเมือง	สิ่งที่เจริญในเมืองถูกน�าสู่ชนบท	 เมืองขยายตัวไปเบียด
เมืองเก่าที่เคยสวยงามเป็นชุมชนเป็นแหล่งพบปะของคนที่หลาก
หลายสัญจรไปมาหาสู่ด้วยสายน�้าที่ใสสะอาด	 แต่ปัจจุบันกลับถูก
บดบังด้วยอาคารคอนกรีตที่ดูแข็งกระด้างแม้ว่าจะออกแบบด้วย
สถาปนิกมือชั้นยอดแล้วก็ตาม	สิ่งที่คงทนกว่าย่อมไม่เหลือที่ให้สิ่ง
ทีเ่สือ่มโทรมเรว็	หมดเวลาทีจ่ะท�านบุ�ารงุรกัษาสิง่ทีเ่รยีกว่าของเก่า
ทีต้่องใช้ต้นทนุทีส่งูและหาวสัดอุปุกรณ์ทีย่ากในยคุปัจจบุนั	จงึเกดิ
ความขดัแย้งกนัระหว่างธรรมชาตกิบัมนษุย์	มนษุย์กบัมนษุย์ก่อให้
เกิดการท�าลายล้างกันและกัน	แต่ยังมีชุมชนที่รักและหวงแหนถิ่น
ที่อยู่ของตนเอง	 ที่เดิมทีก็ไม่ได้เป็นของตนเอง	 เมื่อเกิดความขัด
แย้งขึ้นจึงมีการรวมตัวกันเพื่อจะเก็บรักษาสิ่งที่ตนเองรักและ
หวงแหนนั้นไว้ให้คงอยู่โดยใช้วิธีการที่หลากหลาย	 มีผู้น�าที่สวม
บทบาทได้เหมาะสม	 ร่วมแรงร่วมใจกันต่อสู้อุปสรรคนั้นจนได้รับ
ชัยชนะที่มีต่อกันทั้งสองฝ่ายไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบกัน	ผู้น�า
ทีไ่ด้แสดงพฤตกิรรมอย่างบรูณาการทีจ่ะขจดัความขดัแย้งทีเ่กดิขึน้
โดยผสมผสาน	การเอาชนะ	การร่วมมือ	การประนีประนอม	การ
หลกีเลีย่ง	และการยอมให้	เข้าด้วยกบัความสามารถพเิศษและการ
รวมพลังอ�านาจที่ตรงตามสถานการณ์จนประสบความส�าเร็จ

วัตถุประสงค ์
	 1.	 เพื่อศึกษาเกี่ยวกับการจัดการความขัดแย้งในชุมชน
ตลาดบางหลวง	ร.ศ.	122
	 2.	 เพือ่ส�ารวจพฤตกิรรมทีแ่สดงออกในสถานการณ์ขดัแย้ง
ผู้น�าชุมชนตลาดบางหลวง	ร.ศ.	122
	 3.	 เพือ่ศกึษารปูแบบผูน้�าของการจดัการตลาดเก่าทีม่อีายุ
มากกว่า	100	ปี

วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 
	 การบริหารความขัดแย้งเป็นสิ่งที่ผู้น�าทุกคนต้องเผชิญอยู่
ตลอดเวลาทั้งภายในตัวเอง	ระหว่างบุคคล	และกลุ่มบุคคล	อยู่ที่

ว่าผู้น�านั้นจะสวมบทบาทการมีภาวะผู้น�าแบบใดและจะใช้อาวุธ
ทางหลักการ	ทฤษฎีและข้อคิดเห็นอย่างไรเพื่อที่จะขจัดปัญหานั้น	
ทฤษฎ	ีหลกัการและแนวคดินัน้มอียูห่ลากหลายทีจ่ะน�ามาประยกุต์
ใช้		ทฤษฎภีาวะผูน้�ามหีลากหลาย	เช่น	ผูน้�าแบบเผดจ็การ	(Power	
Leadership)	ตามทฤษฎีภาวะผู้น�าแบบความสามารถพิเศษ	ของ
คองเกอร์	และคานันโก	(Conger	and	Kanungo’s	Charismatic	
Leadership	Theory)	 ผู้น�าแบบประนีประนอม	 ตามทฤษฎีอุบัติ
การณ์	 (Contingency	 Theory)	 ผู ้น�าด้านการเปลี่ยนแปลง	
(Transformation	Leadership)	และการจัดการความขัดแย้งตาม
กรอบแนวคิดของ	Fiedler	 วิธีการแก้ปัญหาความขัดแย้งของผู้น�า	
ตามกรอบทฤษฎขีองโธมสั	และคลิแมนน์	(Thomas,		and		Kilmann.	
1987:	11-16		อ้างถึงใน		เสริมศักดิ์		วิศาลาภรณ์.	2540:	104-105)	
ซึ่งจ�าแนกออกเป็น	5	วิธี	 ได้แก่	1)	การเอาชนะ	(Competition)														
2)	 การร่วมมือ	 (Collaboration)	 3)	 การประนีประนอม		
(Compromising)		4)	การหลีกเลี่ยง		(Avoiding)	และ	5)	การ
ยอมให้	(Accommodation)
	 การเอาชนะ	(Competition)		หมายถึง	พฤติกรรมของผู้
บริหารที่แสดงออก	 เมื่อเกิดสถานการณ์ความขัดแย้งที่เน้นการ
เอาแต่ใจตนเอง	 มุ่งชัยชนะของตนเองเป็นประการส�าคัญโดยไม่
ค�านึงถึงประโยชน์หรือความสูญเสียของผู ้อื่น	 พฤติกรรมที่
แสดงออกมุ่งที่การเอาชนะ
	 การร่วมมือ	(Collaboration)	หมายถึง	พฤติกรรมของผู้
บริหารที่แสดงออก	เมื่อเกิดสถานการณ์ความขัดแย้ง	เป็นการมุ่ง
ที่จะเอาชนะและในขณะเดียวกันก็ให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่ใน
การแก้ปัญหาความขัดแย้ง	 เป็นพฤติกรรมของบุคคลที่มุ่งให้เกิด
ความพอใจทั้งแก่ตนเองและบุคคลอื่น	 พฤติกรรมลักษณะนี้เป็น
ความร่วมมอืร่วมใจในการแก้ปัญหาทีมุ่ง่จะให้เกดิการชนะทัง้สอง
ฝ่าย	เข้าท�านองที่ว่า	“สองหัวดีกว่าหัวเดียว”
	 การประนปีระนอม	(Compromising)	หมายถงึ	พฤตกิรรม
ของผู้บริหารที่แสดงออก	 เมื่อเกิดสถานการณ์ความขัดแย้ง	 เป็น
จดุยนืระหว่างกลางของมติกิารเอาใจตนเองและมติกิารเอาใจผูอ้ืน่
เป็นแบบของการเจรจาต่อรองทีมุ่ง่ให้ทัง้สองฝ่ายมคีวามพอใจบ้าง			
เป็นลักษณะที่หากจะได้บ้างก็ควรจะยอมเสียบ้าง	หรือในลักษณะ
ที่มาพบกันครึ่งทาง
	 การหลีกเลี่ยง	 (Avoiding)	 หมายถึง	 พฤติกรรมของผู้
บรหิารทีแ่สดงออก	เมือ่เกดิสถานการณ์ความขดัแย้ง		เป็นการไม่สู้
ปัญหาและไม่ร่วมมือในการแก้ปัญหา	 ไม่สนใจความต้องการของ

1	ศรีศักร	วัลลิโภดม.	2552.	เรือนไทย	บ้านไทย.	เมืองโบราณ.	กรุงเทพฯ
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ตนเองและความต้องการของผู้อื่น	 แสดงอาการหลีกเลี่ยงปัญหา	
เฉือ่ยชา	และไม่สนใจความขดัแย้งทีเ่กดิขึน้	พยายามท�าตวัอยูเ่หนอื
ความขัดแย้ง	โดยเชื่อว่าความขัดแย้งจะลดลงเมื่อเวลาผ่านไป
	 การยอมให้	(Accommodation)	 	หมายถึง	พฤติกรรม
ของผู้บริหารที่แสดงออก	 เมื่อเกิดสถานการณ์ความขัดแย้ง	 เป็น
พฤตกิรรมทีเ่น้นการเอาใจผูอ้ืน่	เป็นผูเ้สยีสละ	ปล่อยให้ผูอ้ืน่ด�าเนนิ
การไปตามที่ชอบ	แม้เราจะไม่เห็นด้วยก็ตาม	พฤติกรรมการยอม
ให้	เหมือนกับสุภาษิตที่ว่า	“เอาไมตรีชนะศัตรู”	หรือ	“แพ้เป็นพระ
ชนะเป็นมาร”

วิธีด�ำเนินกำร 
	 การเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นการวิจัยเชิงส�ารวจ	โดยการจัด
เตรียมแบบสอบถามเพื่อใช้ในการสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้บริหาร
บริษัท	 ผู้บริหารเทศบาลต�าบล	 และเจ้าของร้านค้าที่เป็นตัวแทน
ของกลุม่ทีเ่ลอืกแบบเจาะจง	(Purposive	Sampling)	ในชมุชนตลาด
บางหลวง	 ต�าบลบางหลวง	 อ�าเภอบางเลน	 จังหวัดนครปฐม	
เป็นการเดินทางไปยังสถานที่ตั้งของตลาดบางหลวง	 ร.ศ.	122	
ท�าการสัมภาษณ์เชิงลึกและเก็บข้อมูลทางกายภาพ	 โดยการถ่าย
ภาพ	และหลงัจากนัน้กลบัมาเพือ่สรปุข้อมลูเชงิพรรณนา	ได้มกีาร
สอบส�ารวจทวนข้อมูลทางโทรศัพท์มากกว่า	2	ครั้ง	ผู้ให้สัมภาษณ์
ทั้ง	3	คน	คือ	1)	นางสาวชม้อย	เหล่าสุนทรศิริ	ผู้จัดการบริษัทสห
บางหลวงสามัคคี	 และที่ปรึกษานายกเทศมนตรีต�าบลบางหลวง	
อ�าเภอบางเลน	 จังหวัดนครปฐม	2)	 นายไพรัชย์	 ถมค้าพานิชย์				

ตลาดบางหลวง	ร.ศ.122	(ถ่ายเมื่อวันที่	28	พฤษภาคม	2553)
	 ตลาดบางหลวงเป็นชุมชนเก่าแก่อายุกว่า	100	ปี	เริ่มก่อตั้งตลาดตั้งแต่ปี	พ.ศ.	2446	ตั้งอยู่ริมแม่น�้าท่าจีน	(หรือแม่น�้าสุพรรณบุรี)	ด้านฝั่งตะวันตก	
เป็นห้องแถวไม้สองชั้นหันหน้าเข้าหากัน	 ยาวจากหัวตลาดถึงท้ายตลาดประมาณหกสิบแปดห้อง	 ปัจจุบันยังคงสภาพความสวยงามและบรรยากาศ	 ของ
สถาปัตยกรรมตลาดเก่าในอดีตไว้อย่างสมบูรณ์	ทั้งรูปแบบวิถีชีวิตที่เรียบง่าย	การค้าขายของคนในชุมชน	รวมทั้งประเพณีและวัฒนธรรม	ที่ผสมกลมกลืน
ระหว่างวัฒนธรรมไทย-จีนที่สืบทอดกันมาเป็นเวลากว่า	100	ปี	เข้าถึงได้จาก	http://www.pantown.com	สืบค้นเมื่อวันที่	9	ตุลาคม	2553
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รองนายกเทศมนตรีต�าบลบางหลวง	 อ�าเภอบางเลน	 จังหวัด
นครปฐม	 และ	3)	 นายพิชัย	 ถมค้าพานิชย์	 เจ้าของร้านถมค้า					
พานิชย์	ขายยาแผนโบราณและแผนปัจจุบัน
	 กรอบในการสัมภาษณ์ได้มาจากทฤษฎี	 หลักการและ
แนวคิดเกี่ยวกับทฤษฎีภาวะผู้น�า	คือ	ผู้น�าแบบเผด็จการ	(Power	
Leadership)	ทฤษฎีภาวะผู้น�าแบบความสามารถพิเศษ	ของคอง
เกอร์	 และคานันโก	(Conger	and	Kanungo’s	Charismatic	
Leadership	Theory)	ทฤษฎีอุบัติการณ์	(Contingency	Theory)	
ผู้น�าด้านการเปลี่ยนแปลง	(Transformation	Leadership)2	และวิธี
การแก้ปัญหาความขัดแย้งของผู้น�า	 ตามกรอบทฤษฎีของโธมัส	
และคิลแมนน์	(Thomas,	and		Kilmann.	1987	:11-16	อ้างถึงใน		
เสริมศักดิ์		วิศาลาภรณ์.	2540:	104-105)	ซึ่งจ�าแนกออกเป็น	5	วิธี		
ได้แก่	1)	การเอาชนะ	(Competition)		2)	การร่วมมอื		(Collaboration)	
3)	 การประนีประนอม	 (Compromising)	 4)	 การหลีกเลี่ยง	
(Avoiding)	5)	การยอมให้	(Accommodation)
	 การสมัภาษณ์ครัง้นีเ้ป็นการสมัภาษณ์พร้อมกนัทัง้สามคน		
โดยผู้จัดการเป็นคนเล่าเรื่องราวความเป็นมา	 วิธีการที่สามารถ
จัดการกับความขัดแย้ง	 ตามที่ได้ด�าเนินการมาตั้งแต่ต้น	 โดย
สัมภาษณ์ตามกรอบแนวคิดที่ตั้งไว้	 เป็นการเน้นให้บอกถึงวิธีการ	
และมีการเสริมอธิบายเพิ่มเติมเพื่อความถูกต้องของเนื้อหาของ
ความจรงิ	เมือ่เรือ่งราวตรงกบัประเดน็ของผูใ้ห้สมัภาษณ์คนใด	คน
นัน้จะเป็นคนตอบโดยตรง	โดยมผีูช่้วยวจิยัคอยจดบนัทกึและบนัทกึ
ภาพและบันทึกเสียง	 เพื่อเป็นการสอบทวนอีกครั้ง	 เมื่อท�าการ
วิเคราะห์ข้อมูล

ผลกำรวิจัยและอภิปรำยผล 

	 ผลจากการสมัภาษณ์ในเชงิลกึผูใ้ห้สมัภาษณ์ทัง้สามคนนัน้	
บุคคลที่เด่นด้านภาวะผู้น�าที่ได้บูรณาการใช้ภาวะผู้น�าแบบความ
สามารถพิเศษที่สั่งสมอยู่ในตัว	 คือผู้จัดการบริษัทสหบางหลวง
สามคัค	ีทีม่ฐีานะทางด้านการค้าเป็นเจ้าของร้านขายน�้ามนัเรอืยนต์	
เครื่องมือการเกษตร	 มีร้านจ�าหน่ายทองค�า	 และโรงหนัง3	มีการ

สืบทอดมาจากรุ่นพ่อ	เป็นบุคคลที่มีคุณธรรม4		จิตใจโอบอ้อมอารี
เสียสละ	เช่น	รวบรวมเงินเพื่อซื้อหุ้นก็สละเงินมากกว่าคนอื่น	และ
ยังสวมบทบาทผู้น�าด้านอ�านาจเมื่อได้ค�าแนะน�าจากนักการเมือง
ให้รวมกลุ ่มกันไปที่ท�าเนียบรัฐบาล	 และมีความมุ ่งมั่นที่จะ
เปลี่ยนแปลงสถานภาพจากผู้เช่าร้านค้าในตลาดมาเป็นผู้ถือครอง
ผูเ้ป็นเจ้าของกนัเสยีเอง	การแสดงออกด้านพฤตกิรรมในภาวะผูน้�า
ที่จะใช้วิธีการแก้ปัญหาความขัดแย้งของชุมชนตลาดบางหลวง	
ตามกรอบทฤษฎีของโธมัส	 และคิลแมนน์5	 ซึ่งจ�าแนกออกเป็น	5	
วธิ	ีได้แก่	การเอาชนะ	(Competition)	การร่วมมอื	(Collaboration)	
การประนีประนอม		(Compromising)	การหลีกเลี่ยง		(Avoiding)	
การยอมให้	(Accommodation)	ดังนี้
 กำรเอำชนะ	(Competition)	 พฤติกรรมของผู้จัดการ6ที่
แสดงออก	 เมื่อเกิดสถานการณ์ความขัดแย้งในชุมชนตลาดที่แบ่ง
เป็นสองกลุ่มคือ	 กลุ่มที่ต้องการความเจริญต้องการที่ท�ามาหากิน
มั่นคง	 หนีจากการเกิดไฟไหม้7	 แต่อีกกลุ่มไม่ต้องการอาคารใหม่
ถึงจะยั่งยืนแต่ก็มีการตั้งราคาสูงมากจนไม่สามารถจะรับได้	แต่ผู้
จัดการไม่ได้เอาแต่ใจตนเอง	 	 มุ่งชัยชนะของตนเองเป็นประการ
ส�าคัญโดยค�านึงถึงประโยชน์ไม่ให้เกิดความสูญเสียของผู ้อื่น	
พฤติกรรมที่แสดงออกมุ่งที่การเอาชนะในทางบวก	 และใช้กลไก
ทางด้านการเมอืง	อาศยันกัการเมอืงทีม่บีารมแีละมพีฤตกิรรมของ
การร่วมแรงร่วมใจกบักลุม่ของชาวตลาดบางหลวงทีจ่ะเกบ็อาคาร
ร้านตลาดที่เก่าแก่นี้ไว้โดยสอดคล้องกับกระแสของการอนุรักษ์
ศลิปะสถาปัตยกรรมและการท่องเทีย่วเชงินเิวศของชาวเมอืงหลวง
ทีอ่อกมาท่องเทีย่วชมชมุชนพืน้ถิน่	หาอาหารทีม่รีสอร่อย	และข้าว
ของพื้นถิ่นนานาชนิด	 ผนวกกับวิถีชีวิตของชาวบางเลนยังคงมา
ตลาดเก่าเหมือนเดิมเพื่อหาซื้อเครื่องมือการเกษตร	 และอุปกรณ์
เครื่องใช้ในครัวเรือน
 กำรร่วมมอื		(Collaboration)	จากกระแสความคดิทีแ่ตก
ต่างกัน	จากการไม่ตกลงในการพัฒนาที่ดินที่เจ้าของเสนอ	จึงเกิด
ความกลัวในการที่จะถูกเผาไล่ที่ท�ามาหากิน	 ท�าให้เกิดความร่วม
มือ	 พฤติกรรมของผู้บริหารที่แสดงออกเมื่อเกิดสถานการณ์ความ

2	Robert	N.	Lussier	and	Christopher	F.	Achua.	2009.	Effective	Leadership.	Transcontinental	Louiseville,	Quebec.Canada.	298-333
3	ปัจจุบันยังรับฉายหนังกลางแปลง	แต่โรงหนังเก่าเลิกฉายแล้ว	แต่ยังคงเก็บเครื่องมืออุปกรณ์	พร้อมเฟอร์นิเจอร์จัดแสดงไว้ตามสภาพจริง	มีเครื่องฉายหนัง	
	 เครื่องกรอฟิล์ม	ชุดโต๊ะเก้าอี้นักพากย์หนัง	ด้านหน้าติดโปสเตอร์หนังอินทรีแดง	น�าแสดงโดย	มิตร-เพชรา	มนต์รักลูกทุ่ง	เขียนป้ายว่า	
	 “วิกหนังบางหลวง	พ.ศ.	2472”
4	 Scott	E.Drouillard	and	Brian	H.Kleiner.	Good	Leadership.	Management	Development	Review	Volume	9.	November	5.	1996.	30-33
5	 Thomas	and	Kilmann.	1987:	11-16	อ้างถึงใน	เสริมศักดิ์	วิศาลาภรณ์.	2540:	104-105
6	 ในช่วงการด�าเนินที่จะให้ได้ตลาดมาเป็นสมบัติของบริษัทสหบางหลวงสามัคคี
7	 เพลิงได้ไหม้ตลาดบางหลวงในส่วนซอยที่	1	เมื่อ	พ.ศ.	2528
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ขดัแย้ง	เป็นการมุง่ทีจ่ะเอาชนะภยัร้ายต่างๆ	ทีจ่ะมาถงึชมุชนและ
ในขณะเดยีวกนักใ็ห้ความร่วมมอือย่างเตม็ทีใ่นการแก้ปัญหาความ
ขดัแย้งจะเกดิจากเจ้าของตลาด	สอดคล้องกบัพฤตกิรรมของบคุคล
ที่มุ ่งให้เกิดความพอใจทั้งแก่ตนเองและบุคคลอื่น	 พฤติกรรม
ลักษณะนี้เป็นความร่วมมือร่วมใจในการแก้ปัญหาที่มุ่งจะให้เกิด
การชนะทั้งสองฝ่าย	เข้าท�านองที่ว่า	”สองหัวดีกว่าหัวเดียว”	การ
ร่วมมอืในลกัษณะนีเ้องเมือ่ได้รบัการแนะน�าจากนกัการเมอืงทีพ่วก
เขานับถือ	จึงสามารถรวมกลุ่มตามค�าชักน�าของผู้จัดการเดินทาง
ไปท�าเนียบรัฐบาล	 จนได้รับความช่วยเหลือให้ได้มีการเจรจากับ
เจ้าของและเพื่อสอดคล้องกับแผนอนุรักษ์ศิลปสถาปัตยกรรม	จน
เกิดผลทางบวกมีการตอบรับที่ดีจากเจ้าตลาด	แม้จะขายตลาดให้
ในราคาทีส่งูพอควร	แต่พวกเขากไ็ด้รบัค�าแนะน�าจากรฐับาลให้ตัง้
เป็นบริษัทและท�าการขายหุ้น	พวกเขาร่วมแรงร่วมใจกันจนได้เงิน
มาซื้อที่ดินพร้อมตลาดเก่าไว้เป็นของพวกเขาทั้งหลาย
	 การประนีประนอม	 	(Compromising)	พฤติกรรมของผู้
จัดการที่กระท�าจนได้กรรมสิทธิ์ในตลาดพร้อมที่ดินมาเป็นของ
บริษัทสหบางหลวงสามัคคี	 ได้ใช้พฤติกรรมของผู ้บริหารที่
แสดงออกเมื่อเกิดสถานการณ์ความขัดแย้ง	 เป็นจุดยืนระหว่าง
กลางของมิติการเอาใจตนเองและมิติการเอาใจผู้อื่นเป็นแบบของ
การเจรจาต่อรองทีมุ่ง่ให้ทัง้สองฝ่ายมคีวามพอใจบ้าง	เป็นลกัษณะ
ที่หากจะได้บ้างก็ควรจะยอมเสียบ้าง	 หรือในลักษณะที่มาพบกัน
ครึ่งทาง	 อย่างเช่นราคาที่ดินที่แพงมากจากราคาเดิมที่ซื้อขาย	
พฤติกรรมเหล่านี้ผู้จัดการที่ท�าหน้าที่เจรจาที่ได้ใช	้ สอดคล้องกับ
ทฤษฎีของโธมัส	และคิลแมนน์
	 การหลกีเลีย่ง		(Avoiding)	ผูจ้ดัการไม่ได้แสดงพฤตกิรรม
ของผูบ้รหิารทีแ่สดงออกเมือ่เกดิสถานการณ์ความขดัแย้งทีเ่ป็นการ
ไม่สู้ปัญหาและไม่ร่วมมือในการแก้ปัญหา	ไม่สนใจความต้องการ
ของตนเองและความต้องการของผู้อื่น	 แสดงอาการหลีกเลี่ยง
ปัญหา	เฉือ่ยชา	และไม่สนใจความขดัแย้งทีเ่กดิขึน้	พยายามท�าตวั
อยู่เหนือความขัดแย้ง	 โดยเชื่อว่าความขัดแย้งจะลดลงเมื่อเวลา
ผ่านไป		เขากลับท�าตรงกันข้ามโดยมีการหลีกเลี่ยงการเผชิญหน้า
กับเจ้าของตลาดโดยใช้นักการเมืองที่มีอ�านาจและมีคุณลักษณะ

พิเศษมาช่วยในการเจรจาตกลงให้ได้มาซึ่งความส�าเร็จตามที่
ต้องการ
	 การยอมให้	(Accommodation)	คนในกลุ่มเห็นพ้องต้อง
กันยอมให้	 สละเงินของตนเองที่มีมากกว่าให้ผู้อื่นที่มีน้อยกว่าไม่
สามารถจ่ายค่าหุ้นได้เต็ม	 ชุมชนตลาดจึงสามารถรวบรวมเงินได้
ตามที่ต้องการ	 สอดคล้องกับพฤติกรรมที่เน้นเป็นผู้เสียสละ	 เมื่อ
ได้ที่ดินและตลาดเก่าเป็นสมบัติส่วนรวมและเป็นของบริษัทที่ทุก
คนมีส่วนร่วมและเป็นผู้ถือหุ้น	 ชาวชุมชนยังเสียสละกันทุกคน
พร้อมใจกันจ่ายเงินเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการบริษัทสห
บางหลวงสามัคคี	เพื่อการดูแลตลาดบางหลวง	ร.ศ.	122

บทสรุป

	 ชุมชนตลาดบางหลวง	ร.ศ.	122	ถือได้ว่าเป็นการร่วมแรง
ร่วมใจในการรับผิดชอบต่อชุมชน	 ทุกคนสละทุนทรัพย์ที่เก็บไว้	
เป็นการลงทุนล่วงหน้า	 โดยการซื้อที่แผ่นดินไว้เป็นส่วนรวม	ไม่มี
ใครถือครองกรรมสิทธิ์	 ทุกคนเป็นหุ้นส่วนของบริษัทสหบางหลวง
สามัคคี8	 เป็นแบบอย่างที่ดีถือได้ว่าเป็น	 “แบบจ�าลองตลาดบาง
หลวง	ร.ศ.	122”	ซึ่งทุกตลาดที่ประสบปัญหาในลักษณะนี้	อาจถือ
เอาเป็นแบบอย่างได้	มีการเปลี่ยนกรรมการบริหารตลาดมาหลาย
รุ่น	และเทศบาลก็เข้ามาช่วยดูแลถนน	ซอย	ป้าย	การรักษาความ
ปลอดภัยจากอัคคีภัย	 โจรผู้ร้ายต่างๆ	 และยังร่วมมือกับทางการ	
โดยเฉพาะการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย	 สนับสนุนงบประมาณ	
จัดสร้างแพในแม่น�้าท่าจีน	 เพื่อรองรับนักท่องเที่ยว	 มีการเลือก
กรรมการตลาดมาหลายครั้ง	 มีผู้จัดการเปลี่ยนกันมาท�าหน้าที่
บริหารจัดการ	แต่ในที่สุดชุมชนตลาดบางหลวง	ร.ศ.	122	ก็ยังคง
เลือกผู้จัดการคนแรก9	ที่มีพฤติกรรมที่สามารถผสมผสานทั้งทาง
ด้านสูงและปานกลางและต�่าของทั้ง	 5	 วิธีคือ	 การเอาชนะ	
(Competition)	การร่วมมือ	(Collaboration)	การประนีประนอม	
(Compromising)	 การหลีกเลี่ยง	(Avoiding)	 และการยอมให้	
(Accommodation)	 และต้องผสมผสานกับทฤษฎีผู้น�าทั้งทฤษฎี
ภาวะผู้น�า

8	จัดตั้งเป็นรูปของบริษัท	ขายหุ้นละ	1,000	บาท	จ�านวนมากกว่า	2,000	หุ้น	ได้เงินไปซื้อที่ดินในราคา	2	ล้านบาทและยังมีเงินเหลือ	จึงกลับมาเฉลี่ยคืนให้	
	 กับผู้ที่ออกเงินมาก	คือ	คุณอรุณและเก้าอ้วงท่านละ	5	หมื่นบาท	บริษัทเหลือเงิน	1	หมื่นบาท	จากนั้นบริษัทจึงได้ที่แผ่นดินกับอาคารร้านตลาดคืนมา	
	 เป็นของตัวเอง	โดยคิดค่าเช่าตารางวาละ	2	บาทจากร้านค้า
9	เป็นเจ้าของร้านขายน�้ามันเรือยนต์	เครื่องมือการเกษตร	มีร้านจ�าหน่ายทองค�า	โรงหนังเก่าในตลาด	ปัจจุบันยังรับฉายหนังกลางแปลง	แต่โรงหนังเก่าเลิก	
	 ฉายแล้ว	แต่ยังคงเก็บเครื่องมืออุปกรณ์	พร้อมเฟอร์นิเจอร์จัดแสดงไว้ตามสภาพจริง	มีเครื่องฉายหนัง	เครื่องกรอฟิล์ม	ชุดโต๊ะเก้าอี้นักพากย์หนัง	ด้าน	
	 หน้าติดโปสเตอร์หนังอินทรีแดง	น�าแสดงโดย	มิตร-เพชรา	มนต์รักลูกทุ่ง	เขียนป้ายว่า	“วิกหนังบางหลวง	พ.ศ.	2472”
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