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ค าน า 
 

 โบราณกล่าวไวว้า่ มากคนก็มากความ แถมบางคนยงัไม่ไดค้วามอีกต่างหาก ไม่วา่หน่วยงาน
ของเราจะมีคนเป็นแสนหรือมีแค่สองคน เราก็ตอ้งท าใหค้นเหล่านั้นท างานเขา้กนัใหไ้ด ้คงไม่มีใครใน
โลกน้ีไม่เคยขดัแยง้กบัคนอ่ืน ทุกวนัน้ีปัญหาความขดัแยง้ท่ีพบในหน่วยงานต่าง ๆ มีเป็นจ านวนมาก 
ทั้งท่ีเห็นไดจ้ากพฤติกรรมท่ีแสดงออกมาอยา่งชดัเจน หรือซ่อนเร้นอยูใ่นใจของ บุคลากรภายใน
หน่วยงาน  แต่ร้อนรุ่มอยูต่ลอดเวลา ส่ิงน้ีบัน่ทอนสุขภาพจิตของ บุคลากรภายในหน่วยงาน และสร้าง
ความถดถอยใหแ้ก่หน่วยงาน ไม่วา่ความขดัแยง้นั้นจะอยูใ่นรูปแบบใดหากยงัคงอยูใ่นองคก์ร  โดย
ไม่ไดรั้บการบริหารจดัการ นัน่ยอ่มหมายความวา่ หน่วยงานของเราก าลงัสูญเสียบางส่ิงบางอยา่ง หรือ
ความสามารถในการแข่งขนัของเราก าลงัลดลง  เน่ืองจาก บุคลากรภายในหน่วยงาน ของเรายงัคงตอ้ง
ท างานร่วมกนัต่อไปท่ามกลางความขดัแยง้ท่ีเกิดข้ึน  ลว้นแลว้แต่เป็นเร่ืองท่ี “คน” มีส่วนเก่ียวขอ้ง
ทั้งส้ิน 
 ดงันั้น การบริหารความขดัแยง้ใหเ้กิดประโยชน์กบัหน่วยงานจะเกิดข้ึนจากลกัษณะส าคญั 3  
ประการ ไดแ้ก่ 1. การขาดแคลนทรัพยากรธรรมชาติ 2. ความขดัแยง้อาจจะเกิดข้ึนเม่ือบุคคลหรือกลุ่ม
คนแสวงหาทางท่ีจะควบคุมกิจการงานหรืออ านาจ 3. ความขดัแยง้อาจเกิดข้ึนเม่ือบุคคลหรือกลุ่มบุคคล
ไม่สามารถท่ีจะตกลงกนัไดเ้ก่ียวกบัเป้าหมายหรือวธีิการในการท างาน เพื่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด ตาม
สถานการณ์ต่าง ๆ ท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต  ผูเ้รียบเรียงจึงพยายามรวบรวมขอ้มูลต่าง ๆ ทั้งดา้นทฤษฎี 
แนวคิด หลกัการ จนถึงแนวทางการปฏิบติัจริง น ามาเรียบเรียงเป็นเอกสารฉบบัน้ี 
 ผูจ้ดัท าหวงัเป็นอยา่งยิง่วา่ เอกสารทางวชิาการฉบบัน้ีคงเป็นประโยชน์แก่เจา้หนา้ท่ี เจา้
พนกังานต ารวจ ไดศึ้กษาเก่ียวกบัการบริหารความขดัแยง้ใหเ้กิดประโยชน์กบัระบบราชการ หน่วยงาน 
องคก์ร ไดอ้ยา่งท่องแท ้
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1. แนวคดิความขดัแย้งขององค์กร 
 

  มนุษยเ์ป็นสัตวส์ังคมท่ีอยูร่วมกนัตั้งแต่ในหน่วยสังคมท่ีเล็กสุดคือ สถาบนั ครอบครัว จนสู่
ชุมชน และองคก์ารขนาดใหญ่ท่ีมีการอบรมเล้ียงดูต่างกนั ขนบธรรมเนียมวฒันธรรมแต่งต่างกนัจึง
ท าให ้ความเช่ือ ความศรัทธา การรับรู้ อุดมคติ และค่านิยม จึงแต่งต่างกนัออกไปดว้ย ความขดัแยง้
จึงเป็นเร่ืองปกติธรรมดาตั้งแต่คนในครอบครัวระหวา่งบุคคลกบับุคคลจนเม่ือไดรั้บมอบหมายมี
หนา้ท่ีในองคก์ารท่ีต่างระดบักนัท าใหค้วามขดัแยง้ขยายสู่องคก์ารและเม่ือองคก์ารมีการพฒันาและ
มีการร่วมมือท่ีตอ้งติดต่อประสานงานความขดัแยง้จึงขยายผลสู่ระหวา่งองคก์ารอีกขั้นหน่ึง 

 แต่ความขดัแยง้ใช่ส่ิงท่ีน่ากลวัถา้เราสามารถเขา้ใจบทบาท รู้เทคนิควธีิ สามารถใชว้ธีิการ
แกไ้ขอยา่งเหมาะสมใหเ้หมาะกบัเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนโดยตั้งอยูบ่น ความเท่ียงธรรม ความถูกตอ้ง มี
คุณธรรมจริยธรรมตามหลกัธรรมาภิบาลและยอมรับเหตุผลในการแกไ้ขความขดัแยง้นั้นดว้ยกนัทุก
ฝ่ายโดยปราศจากเง่ือนไข ระหวา่งเอกบุคคล ระหวา่งบุคคล ระหวา่งองคก์ารดว้ยกนั 

 เราจึงตอ้งรู้ความหมายองคก์าร ความหมายความขดัแยง้ สาเหตุท่ีเกิด ตลอดจนผลกระทบ
และรวมไปถึงจนกระทัง่การใชเ้ทคนิคและรูปแบบการแกไ้ขแบบไหนใหเ้หมาะสม 

 องคก์าร (Organization) คือ การท่ีคนมากกวา่หน่ึงคนไดม้าร่วมกนัท ากิจกรรมใดกิจกรรม
หน่ึง หรือหลายกิจกรรม เพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคร่์วมกนั วตัถุประสงคน์ั้นอาจเป็นไป
เพียงชัว่คราว หรือตอ้งใชเ้วลายาวนาน ข้ึนอยูก่บัยากง่ายและการบริหารองคก์ารนั้นๆ 

 องคก์ารท่ีการเติบใหญ่ มีระบบระเบียบ และการยอมรับจากสังคมเรามกัจะเรียกวา่ เรียกวา่  
“องคก์ารอยา่งเป็นทางการ” (Formal Organization) องคก์ารท่ีไม่มีการระบุวตัถุประสงค ์และไม่มี
ระบบระเบียบในการด าเนินการเอาไว ้หรือมีการยอมรับกนัเรียกวา่ “องคก์ารไม่เป็นทางการ ” 
(Informal Organization)  

 แนวคิดการจดัองคก์ารอยา่งท่ีเขาเรียกวา่ Formal organization หรือองคก์ารอยา่งเป็น
ทางการ นกัสังคมวทิยาชาวเยอรมนั Max Weber (1864-1920) ซ่ึงไดเ้รียกองคก์ารในอุดมคติของ
เขาวา่ Bureaucracy อนัมีรากศพัทม์าจากภาษาฝร่ังเศส ซ่ึงค าวา่ Bureau แปลวา่ ส านกังานใน
ปัจจุบนั นกัวชิาการและผูศึ้กษาเก่ียวกบัองคก์าร จึงไดใ้ชเ้รียกองคก์ารในแบบดั้งเดิมน้ีวา่ 
Bureaucracy 

 ถา้ในทางเศรษฐศาสตร์ องค์การ หรือ องค์กร (องักฤษ: organization) หมายถึง บุคคลกลุ่ม
หน่ึงท่ีมารวมตวักนั โดยมีวตัถุประสงคห์รือเป้าหมายอยา่งหน่ึงหรือหลายอยา่งร่วมกนั และด าเนิน
กิจกรรมบางอยา่งร่วมกนัอยา่งมีขั้นตอนเพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคน์ั้น โดยมีทั้ง องค์การทีแ่สวงหา
ผลก าไร  คือองคก์ารท่ีด าเนินกิจกรรมเพื่อการแข่งขนัทางเศรษฐกิจ เช่น บริษทั หา้งหุน้ส่วน 
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หา้งสรรพสินคา้ ร้านคา้ต่างๆ และ องค์การทีไ่ม่แสวงหาผลก าไร  คือองคก์ารท่ีด าเนินกิจกรรมเพื่อ
สาธารณประโยชน์เป็นหลกั เช่น สมาคม สถาบนั มูลนิธิ เป็นตน้ 

 โดยเร่ิมแรกนั้น ค าวา่ "องคก์าร" เดิมเป็นศพัทบ์ญัญติัมาจากค าภาษาองักฤษ organization 
ในขณะท่ี ค าวา่ "องคก์ร" เป็นศพัทบ์ญัญติัมาจากค าวา่ organ โดยท่ีองคก์รหมายถึงหน่วยยอ่ยของ
องคก์าร แต่ในปัจจุบนัใชใ้นความหมายเดียวกนั  

 ความขัดแย้ง(conflict) มีความหมายอย่างไร 
 มีผูใ้หนิ้ยามของความขดัแยง้ ในหลากหลายทศันะ ซ่ึงใคร่น าเสนอแนวคิดท่ีส าคญั ๆ ของ

ผูเ้ช่ียวชาญทางการบริหารความขดัแยง้พอสรุปไดด้งัน้ี    
 ความขดัแยง้ คือความไม่ลงรอยหรือความตรงกนัขา้มอยา่งรุนแรง อนัเน่ืองมาจาก

ผลประโยชน์หรือแนวคิด ท่ีสวนทางกนัของผลประโยชน์หรือความเช่ือท่ีวา่ความปรารถนาในแต่
ละฝ่ายไม่สามารถบรรลุไดพ้ร้อมกนั 

 ความขดัแยง้ เป็นส่ิงท่ีเกิดจากการท่ีบุคคลตั้งแต่สองฝ่ายท่ีพึ่งพาอาศยักนั มองเห็นเป้าหมาย
อยา่งไม่เท่าเทียมกนั และขดัขวางอีกฝ่ายหน่ึงไม่ใหบ้รรลุเป้าหมายนั้นๆ  

 ความขดัแยง้เป็นกระบวนการท่ีเกิดข้ึนเม่ือบุคคลหรือกลุ่มรับรู้วา่ผูอ่ื้นปฏิบติัอยา่งใดอยา่ง
หน่ึงท่ีจะสร้างความไม่เท่าเทียมกนัในเร่ืองผลประโยชน์ของตน 

 ความขดัแยง้ เป็นความเห็นท่ีเป็นปรปักษต่์อกนั ตรงกนัขา้มกนั หรือการต่อสู้กนัระหวา่ง 2 
ฝ่ายท าใหเ้กิดความไม่ลงรอยกนั 

 ความขดัแยง้ เป็นสถานการณ์ใด ๆ ท่ีมีความไม่เท่าเทียมกนัทางเป้าหมาย ความเช่ือ ทศันคติ 
อารมณ์และพฤติกรรมท่ีน าไปสู่ ความไม่ลงรอยกนัระหวา่ง 2 ฝ่ายข้ึนไป  

 ความเช่ือวา่ความขดัแยง้เป็นธรรมชาติของมนุษย ์เน่ืองจากมนุษยมี์ความแตกต่างกนัทั้งใน
ดา้นพนัธุกรรม การอบรมเล้ียงดูและส่ิงแวดลอ้ม จึงท าใหมี้ความแตกต่างระหวา่งบุคคล ซ่ึงไดแ้ก่ 
ร่างกาย อารมณ์ ความรู้สึกนึกคิด ความเช่ือ ค่านิยม แรงจูงใจ ความตอ้งการ ความถนดั สติปัญญา 
ความสามารถ ฯลฯ ท่ีเรียกโดยรวมวา่เป็นบุคลิกภาพ โดยเฉพาะอยา่งยิง่เม่ือไหร่ก็ตามท่ีมนุษยรู้์สึก
ถึงความไม่เท่าเทียมกนัหรือความไม่เสมอภาคกนั ก็จะเกิดความไม่พอใจและขดัขวางไม่ใหอี้กกลุ่ม
หน่ึงไดใ้นส่ิงท่ีตอ้งการดว้ย ก่อใหเ้กิดความไม่ลงรอยกนั น าไปสู่ผลกระทบต่าง ๆ ตามมา 

 พฤติกรรมชนิดหน่ึงท่ีเกิดข้ึนเม่ือบุคคลหรือกลุ่มมีความคิดเห็น การรับรู้ความคาดหวงั
ความเช่ือและค่านิยมท่ีแตกต่างกนัไป ซ่ึงการจากบุคคล กลุ่ม องคก์ร เราจึงสามารถแยกประเภทของ
ความขดัแยง้แบ่งเป็นไดห้ลายประเภทเช่น ความขดัแยง้ของเอกบุคคลส่วนใหญ่เก่ียวขอ้งกบั
บทบาทหนา้ท่ีโดยไม่รู้บทบาทหนา้ท่ีแทจ้ริงวา่ควรท าอยา่งไรเช่น หวัหนา้งาน ท่ีมกัประสบปัญหา
น้ีเพราะผูจ้ดัการมกัมองวา่หวัหนา้งานเป็นคนงานแต่ฝ่ายลูกจา้งมองวา่หวัหนา้งานเป็นฝ่ายหน่ึงของ
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การจดัการ เป็นตน้หรือความขดัแยง้ระหวา่งบุคคลซ่ึงมีความคิดเห็นต่างกนั ทั้งดา้นบุคลิกภาพ 
เป้าหมาย วธีิการรวมทั้งสถานภาพ การรับรู้และค่านิยม ในเร่ืองความขดัแยง้ระหวา่งกลุ่มและ
องคก์ารอาจจะเป็นความขดัแยง้ระหวา่งองคก์ารหลกัและหน่วยงานสนบัสนุนหรือระหวา่งฝ่ายผลิต
กบัฝ่ายขาย เป็นตน้ 

 ดงันั้นการผูบ้ริหารจะสามารถบริหารความขดัแยง้ไดอ้ยา่งเหมาะและมีประสิทธิภาพนั้น 
ตอ้งท าความเขา้ใจในประเด็นต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ไม่วา่จะเป็นเร่ืองความขดัแยง้ สาเหตุ ระดบัความ
ขดัแยง้ วธีิการหรือเทคนิคการจดัการกบัความขดัแยง้ การเจรจาไกล่เกล่ียแบบสันติวธีิและสุนทรีย
สนทนา 

 สาเหตุของความขัดแย้งและระดับความขัดแย้ง 
 ส่วนใหญ่จะเกิดจาก เร่ืองส่วนตวั ในการท างานท่ีมีเป้าหมายและวธีิการต่างกนัตลอดยก

สถานภาพในเร่ืองฐานะต าแหน่งการรับรู้ค่านิยมยงัแตกต่างกนัอีกและยงัมีสาเหตุอีกหลายประการท่ี
ท าใหเ้กิดสาเหตุความขดัแยง้ในองคก์าร 

 ระดบัของความขดัแยง้ มีความคลา้ยคลึงกนัมาก ซ่ึงเราสามารถแบ่งความขดัแยง้น้ีไดเ้ป็น 2 
ระดบั คือ 

1.ความขดัแยง้ในระดบับุคคล แบ่งเป็น 
 1.1 ความขดัแยง้ภายในตวับุคคล (Intrapersonal Conflict) หมายถึงความขดัแยง้ท่ี

เกิดข้ึนภายในตวัของคนๆหน่ึงไม่เก่ียวขอ้งกบับุคคลอ่ืน หรือเรียกไดว้า่”ความขดัแยง้ในตวัเอง” 
 1.2 ความขดัแยง้ระหวา่งบุคคล (Interpersonal Conflict) หมายถึงความขดัแยง้ท่ีเกิดข้ึน

ระหวา่งบุคคลมากกวา่ 2 บุคคลข้ึนไป 
2. ความขดัแยง้ระหวา่งองคก์ร แบ่งเป็น 
 2.1 ความขดัแยง้ภายในองคก์ร (Intra-organization Conflict) หมายถึง ความขดัแยง้ท่ี

เกิดข้ึนมาโดยมีคู่กรณีขดัแยง้เป็นบุคคลหรือกลุ่มยอ่ยๆ ท่ีมีอยูใ่นกลุ่มหรือท่ีอยูใ่นองคก์ารหรือกลุ่ม
ต่างๆ 

 2.2 ความขดัแยง้ระหวา่งองคก์ร (Inter-organization Conflict ) หมายถึงความขดัแยง้ท่ี
เกิดข้ึนมาโดยท่ีคู่กรณีขดัแยง้เป็นองคก์รกบัองคก์ร หรือกลุ่มกบักลุ่ม 

 แต่อยา่งไรก็ตาม ก็ยงัมีความเขา้ใจผดิของผูบ้ริหารในเร่ืองความขดัแยง้ท่ีอาจน าไปสู่
ปัญหาและอุปสรรคในการบริหารความขดัแยง้ ดงัมีผูใ้หค้วามเห็นดงัน้ี 

 ประการที ่ 1. ถา้ปล่อยความขดัแยง้ไว ้ไม่ชา้ความขดัแยง้ก็จะจดัการตวัเอง (Conflict, if 
left alone, will take care of itself) ซ่ึงผูบ้ริหารบางคนเช่ือวา่การไม่เขา้ไปจดัการกบัความขดัแยง้คือ
การแกปั้ญหาอยา่งดีท่ีสุด เพราะเวลาท่ีผา่นไปความขดัแยง้ก็จะค่อยๆ ลดลงและหายไป ซ่ึงเป็น
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ความเช่ือท่ีผดิ เพราะความขดัแยง้ท่ีไม่ไดรั้บการจดัการ จะยงัมีอยูแ่ละรอวนัประทุยิง่ข้ึน เน่ืองจาก
การความสะสมความรู้สึกท่ีไม่พึงพอใจท่ีนบัวนัก็จะมีมากข้ึน จนระเบิดออกมาในท่ีสุด 

 ประการที่  2. การเผชิญหนา้กบับุคคลหรือเร่ืองราวท่ีเกิดข้ึนเป็นส่ิงท่ีควรหลีกเล่ียง 
(Confronting an issue or person is always unpleasant) โดยมีค ากล่าววา่ “ยอมตายเสียดีกวา่ท่ีจะตอ้ง
เผชิญหนา้กบัคนบางคน ” จึงมีบางคนท่ีกลวัการเผชิญหนา้ แต่ในความเป็นจริงแลว้การเผชิญหนา้
คือการส่ือสารใหอี้กฝ่ายหน่ึงทราบถึงความตอ้งการ ความรู้สึกนึกคิด เพื่อใหม้องเห็นทางออกและ
ขอ้เสนอแนะในการแกปั้ญหา 

 ประการที่  3. ความขดัแยง้ท่ีมีอยูใ่นองคก์รเป็นสัญญาณของผูบ้ริหารท่ีไร้ความสามารถ 
(The presence of conflict in an organization is a sign of a poor manager) โดยแทจ้ริงแลว้ความ
ขดัแยง้ท่ีเกิดข้ึนไม่ไดห้มายความวา่ผูบ้ริหารไร้ความสามารถ แต่จะท าอยา่งไรท่ีผูบ้ริหารจะสามารถ
จดัการกบัความขดัแยง้อยา่งสร้างสรรคใ์หไ้ด ้

 ประการที ่4. ความขดัแยง้ระหวา่งบุคลากรในองคก์รเป็นสัญญาณของความไม่เอาใจ
ใส่ต่อองคก์ร (Conflict among staff is a sign of low concern for the organization) ซ่ึงอีกดา้นหน่ึง
ความขดัแยง้แสดงใหเ้ห็นถึงความห่วงใยขององคก์ร ท่ีอาจเกิดข้ึนเพราะตอ้งการน าเสนอส่ิงท่ีดีท่ีสุด
แก่องคก์ร โดยท่ีบางคร้ังอาจมีความคิดเห็นของฝ่ายต่าง ๆ ไม่เหมือนกนั 

 ประการที ่5.  ความโกรธเป็นส่ิงท่ีไม่สร้างสรรคแ์ละไม่ดีเสมอ (Anger is always 
negative and destructive) ซ่ึงโดยแทจ้ริงแลว้ ความโกรธของบุคลากรท่ีเกิดมาจากความขดัแยง้ จะ
เป็นโอกาสใหผู้บ้ริหารส่ือสารกบัอีกฝ่ายหน่ึงเพื่อใหเ้ขา้ใจถึงความรู้สึกนึกคิดของเขา และน าไปสู่
ทางออกของปัญหาในท่ีสุด 

 เราจึงควรสามารถวเิคราะห์ความขดัแยง้และท่ีส าคญัท่ีจะช่วยใหผู้บ้ริหารเขา้ใจความ
ขดัแยง้ไดช้ดัเจนมากข้ึน และสามารถบริหารจดัการความขดัแยง้ดงักล่าวเพื่อใหน้ าไปสู่แนวทาง ท่ี
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ เราจึงวดิงัน้ี 

 1.  ความไม่เท่าเทียมกนั (Potential Opposition or incompatibility) เป็นขั้นตอนแรกท่ีจะ
ท าใหเ้กิดความขดัแยง้ ซ่ึงมกัจะเก่ียวขอ้งกบัการติดต่อส่ือสาร โครงสร้างและปัจจยัส่วนบุคคล ใน
องคก์รไดแ้ก่กระบวนการรับรู้และเขา้ใจ  (Cognition and Personalization) จากความไม่เท่าเทียมกนั 
จะมีผลกระทบต่อฝ่ายใดฝ่ายหน่ึง ท่ีท าใหแ้ต่ละฝ่ายมีการรับรู้และเขา้ใจในความขดัแยง้นั้นๆ ท่ีมีผล
ต่ออารมณ์ความรู้สึกของฝ่ายใดฝ่ายหน่ึง เช่น ความรู้สึกลบจะน าไปสู่การลดความไวว้างใจท่ีมีต่อ
อีกฝ่ายหน่ึง 

 2. แต่ถา้ในขณะท่ีความรู้สึกทางบวกจะน าไปสู่ความพึงพอใจและพฒันาแนวทางใน
การแกปั้ญหาอยา่งเหมาะสม 
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 3. เจตนา (Intention) คือ ความตอ้งการในการตดัสินใจท่ีจะกระท าบางส่ิงบางอยา่ง เม่ือ
มีความขดัแยง้เกิดข้ึน โดยท่ีผูบ้ริหารตอ้งทราบถึงวตัถุประสงคข์องอีกฝ่ายหน่ึงท่ีจะส่ือสารกนัอยา่ง
เหมาะสม 

 4. พฤติกรรม (Behavior) เป็นความพยายามท่ีจะเปิดเผยวา่แต่ละฝ่ายตอ้งการอะไร
อยา่งไรบา้ง ซ่ึงจะมีระดบัความรุนแรงแตกต่างกนั เช่น การทา้ทายฝ่ายตรงกนัขา้ม การใชค้  าพดูท่ี
กา้วร้าว การข่มขู่ยืน่ค  าขาด การท าร้ายร่างกาย และความพยายามท่ีจะท าลายฝ่ายตรงกนัขา้มอยา่ง
ชดัเจน 

 5. ผลท่ีจะเกิดข้ึน (Outcomes) หากความขดัแยง้ยงัอยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสมก็จะมี
ประโยชน์ต่อองคก์รในการพฒันาและคิดคน้ส่ิงใหม่ๆ และน าไปสู่การใชเ้ทคนิคในการจดัการความ
ขดัแยง้อยา่งเหมาะสม 

 ผูบ้ริหารจึงตอ้งมีบริหารความขดัแยง้ท่ีเป็นกระบวนการและเทคนิควธีิดงัต่อไปน้ีคือ 
 1.การเผชิญหนา้กบัความขดัแยง้ (Confront with the conflict) ซ่ึงเป็นหนา้ท่ีของ

ผูบ้ริหารท่ีจะตอ้งกลา้เผชิญกบัปัญหาและหาวธีิการจดัการกบัความขดัแยง้ใหเ้ป็นไปในทิศทางท่ี
เหมาะสม โดยพยายามลดอคติส่วนตวัลง การน าแนวคิดเชิงบูรณาการมาใชใ้นการหาทางออกใหแ้ก่
ตนเองและอีกฝ่ายหน่ึง  

 2. ท าความเขา้ใจสถานภาพของแต่ละฝ่าย (Understand each other’s position) เช่น การ
หาสาเหตุท่ีแทจ้ริงของความขดัแยง้ การศึกษาอารมณ์ความรู้สึกของแต่ละฝ่าย โดยผูบ้ริหารตอ้ง
พยายามช้ีใหเ้ห็นวา่ถา้แต่ละฝ่ายไม่ใหค้วามร่วมมือในการแกไ้ขปัญหา ความขดัแยง้ก็จะไม่สามารถ
ประสบผลส าเร็จไดเ้ลย 

 3.  ระบุปัญหา (Identify the problem) โดยท่ีแต่ละฝ่ายตอ้งสร้างความชดัเจนของปัญหา
ร่วมกนั ซ่ึงเป็นขั้นตอนท่ียากมากท่ีสุด เน่ืองจากโอกาสท่ีแต่ละฝ่ายมุ่งเอาชนะกนัและกนัจะมีอยูสู่ง 
เพื่อใหบ้รรลุความตอ้งการของตน ซ่ึงท าใหเ้กิดการแพ-้ชนะ กนัข้ึนและน าไปสู่ความขดัแยง้มาก
ยิง่ข้ึน ผูบ้ริหารจ าเป็นตอ้งตระหนกัในการใชห้ลกัมนุษยสัมพนัธ์มาใชเ้พื่อใหท้ั้งสองฝ่าย ร่วมกนั
แกปั้ญหา ใหค้วามเคารพต่อตนเองและฝ่ายตรงกนัขา้ม ตลอดจนใหแ้ต่ละฝ่ายรับผดิชอบต่อหนา้ท่ี
ของตน 

 4. แสวงหาทางเลือกและประเมินทางเลือก (Search for appropriate alternatives and 
evaluation) โดยใหท้ั้งสองฝ่ายหาแนวทางอยา่งหลากหลายเพื่อการแกปั้ญหา โดยทางเลือกดงักล่าว
จะตอ้งไดรั้บการยนิยอมและเป็นท่ีพอใจกนัทั้งสองฝ่าย เพื่อใหทุ้กฝ่ายไดรั้บชยัชนะ 

 5.  สรุปแนวทางและน าทางเลือกท่ีเหมาะสมไปใช ้ (Conclusion and implement the 
appropriate alternatives) โดยท่ีใหแ้ต่ละฝ่ายท าสัญญาท่ีระบุอยา่งชดัเจนถึงส่ิงท่ีจะไดรั้บ ท่ีใหบุ้คคล
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อ่ืนรับรู้ในขอ้ตกลงนั้นๆ แลว้ใหแ้ต่ละฝ่ายน าขอ้ตกลงไปปฏิบติั เพื่อตรวจสอบวา่เป็นไปตามท่ีได้
ระบุไวห้รือไม่ ซ่ึงอาจมีการแกไ้ขเพิ่มเติม การเจรจากนัใหม่และร่วมกนัแกปั้ญหาใหม่อีกคร้ังหน่ึง 
เพื่อปรับปรุงทางเลือกและขอ้ตกลงเพื่อใหเ้ป็นท่ีพึงพอใจกบัทุกฝ่าย โดยสามารถกลบัไปสู่ขั้นท่ี 4 
ไดอี้ก 

 จึงไดมี้นกัวชิาการศึกษาเร่ืองวธีิการหรือเทคนิคท่ีจะจดัการหรือบริหารความขดัแยง้ใน
องคก์รเพื่อหาแนวทางแกไ้ขและหาเหตุผล สรุปเป็นวธีิการท่ีส าคญั ๆ ดงัน้ี  

 วธีิแพ-้แพ ้ (Lose-Lose) เป็นเทคนิคการจดัการความขดัแยง้ดว้ยการหลีกเล่ียงปัญหา 
การประนีประนอม แต่จะท าใหท้ั้ง 2 ฝ่ายไม่ไดรั้บผลตามท่ีตอ้งการ ซ่ึงผูบ้ริหารจะตอ้งค านึงถึง
สถานการณ์ท่ีเหมาะสม เพราะไม่เช่นนั้นปัญหาความขดัแยง้ก็จะคงอยูแ่ละจะน าไปสู่ความขดัแยง้
มากข้ึน 

 วธีิ แพ-้ชนะ หรือ ชนะ-แพ ้ (Lose-win or Win-Lose) เป็นเทคนิคการจดัการท่ีจะ
น าไปสู่ผลท่ีเกิดข้ึน โดยมีฝ่ายหน่ึงฝ่ายใดเป็นผูช้นะและอีกฝ่ายหน่ึงเป็นผูแ้พ ้ซ่ึงไม่เกิดผลดีใดๆ เลย 
เพราะจะท าใหค้วามขดัแยง้อาจหมดไปชัว่ระยะหน่ึง แต่อาจกลบัมีความรุนแรงมากข้ึน 

 วธีิชนะ-ชนะ (Win- Win) เป็นเทคนิคในการแกปั้ญหาความขดัแยง้ท่ีจะน าไปสู่ผลท่ีพึง
พอใจทั้งสองฝ่าย ซ่ึงจะน าไปสู่ความร่วมมือร่วมใจของบุคลากรในองคก์ร โดยท่ีผูบ้ริหารจะตอ้งมุ่ง
ใหทุ้กฝ่ายตระหนกัวา่อะไรคือส่ิงท่ีตอ้งแกไ้ข โดยพิจารณาเหตุของความขดัแยง้และหาวธีิการ
จดัการกบัความขดัแยง้ท่ีเหมาะสม  

 นอกจากน้ี มีการเสนอเทคนิคการจดัการกบัความขดัแยง้แบบ “CONFLICT” ท่ี
เก่ียวขอ้งกบัพฤติกรรมของผูบ้ริหารโดยตรง ดงัน้ี 

 1. Control โดยท่ีผูบ้ริหารตอ้งมีความสามารถในการควบคุมตนเอง (Self-control) 
โดยเฉพาะอารมณ์ของผูบ้ริหารเอง ท่ีควรหลีกเล่ียงการใชค้  าพดูท่ีรุนแรง ซ่ึงท าใหเ้กิดความเจบ็ปวด
กบัผูใ้ตบ้งัคบับญัชาได ้

 2. Optimist/Openness โดยผูบ้ริหารจะตอ้งมองโลกในแง่ดีและเปิดใจยอมรับฟังความ
คิดเห็นของผูใ้ตบ้งัคบับญัชา ซ่ึงจะช่วยใหเ้ขาลดความวติกกงัวลและความเครียดท่ีเกิดจากความไม่
เท่าเทียมกนั 

 3. Negotiation การเจรจาต่อรอง ซ่ึงถือวา่เป็นหวัใจส าคญัของการแกปั้ญหาความ
ขดัแยง้ โดยผูบ้ริหารควรยดึหลกั Win- Win Approach ตามท่ีไดก้ล่าวไปแลว้ 

 4. Fairness เป็นความยติุธรรมของผูบ้ริหาร ท่ีมีความส าคญัยิง่ในการบริหารงานบุคคล 
ซ่ึงตอ้งยดึหลกัความเสมอภาคและความยติุธรรมใหเ้กิดข้ึน โดยท่ีผูบ้ริหารเองจะตอ้งเป็นแบบอยา่ง
ใหก้บัผูอ่ื้นตอ้งท าตาม 
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 5. Love โดยผูบ้ริหารจะเป็นผูท่ี้มีความรัก ความจริงใจและความเห็นอกเห็นใจต่อ
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา ความรักถือวา่เป็นส่ิงท่ียิง่ใหญ่ท่ีสุดในการด ารงชีวติของมนุษย ์เพราะจะท าให้
สามารถมอบส่ิงท่ีดีๆ ใหก้บัผูอ่ื้นรอบขา้ง 

 6. Individual/Identity เป็นการเขา้ใจและตระหนกัถึงความแตกต่างระหวา่งบุคคล 
โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในการเจรจาต่อรองท่ีแต่ละฝ่ายต่างก็มีความแตกต่างกนั โดยจะตอ้งเคารพใน
ความแตกต่างและศกัด์ิศรีในความเป็นมนุษยอ์ยา่งเท่าเทียมกนั 

 7. Communication โดยผูบ้ริหารจะตอ้งเรียนรู้ในการส่ือสารอยา่งมีประสิทธิภาพ และ
ใหส้อดคลอ้งกบัผูท่ี้มาจากพื้นฐานท่ีแตกต่างกนั เพื่อป้องกนัไม่ใหค้วามขดัแยง้เกิดข้ึนและหา
แนวทางในการแกปั้ญหา หากมีความขดัแยง้เกิดข้ึน ในขณะเดียวกนัอาจมีการใชค้นกลาง (Third 
party) หรือผูไ้กล่เกล่ีย (Mediator) เพื่อช่วยในการส่ือสาร ซ่ึงข้ึนอยูก่บัสถานการณ์ของความขดัแยง้
นั้นๆ  

 8. Togetherness เป็นส่ิงท่ีผูบ้ริหารจะตอ้งพยายามเตือนสติตนเองอยูเ่สมอวา่ ไม่
สามารถท างานคนเดียวได ้ซ่ึงตอ้งอาศยัการร่วมมือร่วมใจในการท างานจากผูใ้ตบ้งัคบับญัชาทุกคน 
จึงตอ้งใหค้วามส าคญั ใหเ้กียรติและเคารพในคุณค่าของทุกคนอยา่งเท่าเทียมกนั ซ่ึงจะท าให้
สามารถครองใจผูใ้ตบ้งัคบับญัชาได ้และไดรั้บความร่วมมือในการท างานอยา่งย ัง่ยนื 

 ยงัมีวธีิการจดัการความขดัแยง้ในรูปแบบการรับมือกบัความขดัแยง้ท่ีเกิดข้ึน สามารถ
สรุปสาระส าคญัดงัน้ี  

 1. แบบร่วมมือร่วมใจ (Collaborating) เป็นการแกไ้ขความขดัแยง้ท่ีตอ้งใหมี้การ
ร่วมมือร่วมใจของกลุ่มคนท่ีเห็นไม่ตรงกนั โดยใหท้ั้งสองฝ่ายไดส่ื้อสารถึงปัญหาและ ความ
ตอ้งการของตน โดยจะรักษาผลประโยชน์ของทั้งฝ่าย ซ่ึงมกัจะใชเ้ม่ือทั้งสองฝ่ายมีความเก่ียวขอ้ง
กนัอยา่งมาก และพร้อมท่ีจะใหค้วามเช่ือใจและกนั เช่น ความขดัแยง้ของสามี ภรรยา เป็นตน้  

 2. แบบเอือ้อ านวย (Accommodating) เป็นเทคนิคท่ีมกัจะใชเ้ม่ือมีปัญหาความขดัแยง้
ในสถานการณ์ท่ีฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงไม่สามารถเกิดความพึงพอใจไดท้ั้งสองฝ่าย หรือเม่ืออีกฝ่ายหน่ึงท่ีมี
ความรู้สึกรุนแรงในขณะท่ีอีกฝ่ายหน่ึงรู้สึกเฉยๆ หรือในสถานการณ์ของการท่ีฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงคน้
พบวา่ตนเองเป็นฝ่ายผดิในประเด็นท่ีถกเถียงกนั หรือเม่ือต่อสู้กนัไปจนถึงท่ีสุด เม่ือไม่มีฝ่ายหน่ึง
ฝ่ายใดเอาชนะกนัไดเ้ลย โดยไม่เนน้การรักษาผลประโยชน์แต่จะใหค้วามร่วมมือ 

 3. แบบบังคับ (Forcing) เป็นเทคนิคของการใชอ้  านาจและความกา้วร้าวเพื่อใหบ้รรลุ
ตามเป้าหมายอยา่งมีประสิทธิภาพ ควรใชเ้ม่ือรู้วา่การตดัสินใจนั้นถูกตอ้ง และเม่ือตอ้งการความ
รวดเร็วในการตดัสินใจ  
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 4.  แบบหลกีเลีย่งปัญหา (Avoiding) เป็นวธีิการท่ีพยายามหลีกเล่ียงปัญหา โดยไม่
ค  านึงถึงความตอ้งการของตนเองและผูอ่ื้น เช่น การถอนตวั การหลบเล่ียงไม่พดูถึงความขดัแยง้ 
ดงักล่าว  

 5. แบบประนีประนอม (Compromising) เป็นการพบกนัคร่ึงทางระหวา่งความตอ้งการ
ทั้งสองฝ่าย มกัจะใชเ้ม่ือไม่สามารถร่วมมือกนั เพื่อใหเ้กิดความพึงพอใจของทั้งสองฝ่ายได ้

 จะเห็นไดว้า่การบริหารความขดัแยง้เป็นเร่ืองภารกิจของผูบ้ริหารโดยตรง ท่ีจะตอ้งท า
ความเขา้ใจและหาวธีิการเพื่อใหค้วามขดัแยง้ไดรั้บการจดัการก่อนท่ีจะลุกลามใหญ่โตและสายเกิน
แก ้อยา่งไรก็ตาม ก็ยงัมีวธีิการอ่ืนๆ ท่ีจะด าเนินการเพื่อใหค้วามขดัแยง้นั้น  

 ดงันั้นจึงตอ้งจดัการอยา่งเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ซ่ึงไดแ้ก่  การเจรจาไกล่เกล่ีย 
การเจรจาต่อรองแบบสันติวธีิและสุนทรียสนทนา ซ่ึงสามารถน าไปสู่การแกไ้ข 

 วธีิการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งโดยการเจรจาไกล่เกลีย่(Mediation) 
 การเจรจาไกล่เกลีย่ (Mediation) เป็นกระบวนการท่ีบุคคลท่ีเป็นกลางเขา้ไปช่วยบุคคล

ท่ีอยูใ่นสภาวะความขดัแยง้ เพื่อใหส้ามารถหาทางออกในการแกปั้ญหาท่ีไดรั้บความพึงพอใจจาก
ทุกฝ่าย โดยอยูบ่นพื้นฐานของการแกปั้ญหาแบบชนะ-ชนะ ซ่ึงผูไ้กล่เกล่ียจะท าหนา้ท่ีเป็นผูอ้  านวย
ความสะดวกใหแ้ก่ทั้งสองฝ่าย โดยไม่โอนเอียงเขา้ขา้งฝ่ายใดฝ่ายหน่ึง  

 คุณลกัษณะของการนกัไกล่เกล่ียท่ีดี   คือสร้างและคงไวซ่ึ้งความเช่ือถือของตนแสดง
ความเป็นกลาง โดยไม่โอนเอียงเขา้ขา้งฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงสามารถจดัการส่ือสารกบับุคคลทั้งสองฝ่าย
ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพช่วยใหท้ั้งสองฝ่ายก าหนด วเิคราะห์และเขา้ใจความจริงท่ีเกิดข้ึนทั้งหมดโดย
รับฟังเง่ือนไขของปัญหาเพื่อน าไปสู่การสร้างความปรองดองเพื่อน าเนอน าเสนอขอ้มูลท่ีถูกตอ้งแก่
ทั้งสองฝ่ายและท่ีส าคญัคงไวซ่ึ้งความเท่ียงธรรม ดว้ยความสุขมุรอบคอบต่อส่ิงท่ีไดฟั้งจากทั้งสอง
ฝ่าย 

 ส่วนเร่ืองในการเจรจาต่อรอง (Negotiation) คือกระบวนการท่ีบุคคลตั้งแต่สองฝ่ายข้ึน
ไปด าเนินการแลกเปล่ียนขอ้เสนอ -สนองในเร่ืองท่ีต่างฝ่ายต่างมีประโยชน์ไดเ้สีย แลว้ต่างฝ่ายต่าง
พยายามลดหยอ่นผอ่นปรนเง่ือนไขขอ้เรียกร้องระหวา่งกนั เพื่อแสวงหาขอ้ยติุ ท่ีทุกฝ่ายตกลง
ยอมรับกนัได ้โดยใชก้ารโนม้นา้ว ความอะลุม้อล่วย การประนีประนอม ในลกัษณะต่างตอบแทน
กนั เป็นวถีิทางไปสู่ความตกลง โดยไม่ใชพ้ละก าลงัรุนแรงเขา้บงัคบักนั ไดแ้ก่ การเจรจาท่ีมีลกัษณะ
เป็นการร่วมมือ  (Win-Win) การเจรจาท่ีมีลกัษณะเป็นการแข่งขนักนั  (Win-Lose) คือมุ่งท่ีจะใหฝ่้าย
ตนไดรั้บประโยชน์เพียงฝ่ายเดียวอาจท าใหก้ลายเป็นศตัรูกนัดั้งนั้นผูเ้จรจาตอ้งมีคุณลกัษณะและ
คุณสมบติัมีศิลปะในการพดูชกัจูงใจคนหากจะพิจารณาในภาพรวม นอกจากคุณลกัษณะอ่ืนๆ ของ
นกับริหารท่ีจะสามารถจดัการกบัความขดัแยง้ไดมี้ประสิทธิภาพตามท่ีไดก้ล่าวมาแลว้  
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 เสนอวธีิการไกล่เกล่ียแบบสันติวธีิท่ีเนน้เร่ืองของสุนทรียสนทนา (Dialogue) ท่ีก าลงั
เป็นท่ียอมรับและมีความส าคญัมากข้ึน ท่ีมองวา่ ปัญหาความแตกแยกของคนในสังคมขณะน้ี มี
สาเหตุส าคญัประการหน่ึงท่ีส่งผลใหปั้ญหาดงักล่าวลุกลามเร้ือรังอยา่งไม่อาจปฎิเสธไดก้็คือ ก็คือ
การไม่เคยไดพ้ดูคุยและรับฟังกนัและกนัอยา่งจริงใจเลย 

 การแก้ไขปัญหาความขัดแย้งแบบสุนทรียสนทนา 
 เป็นการสนทนาท่ีตอ้งอาศยัการศิลปะแห่งการฟัง อนัเป็นการฟังอยา่งลึกซ้ึง ควบคู่กบั

การเปิดใจกวา้งอยา่งแทจ้ริง โดย “เช่ือมโยงเราในระดบัท่ีลึกกวา่ เม่ือเราแบ่งปันประสบการณ์ เรา
ไดค้น้พบอีกคร้ังหน่ึงซ่ึงความรู้สึกของความเป็นหน่ึงเดียว เราระลึกไดว้า่เราเป็นหน่ึงกบัส่วน
ทั้งหมดท่ียิง่ใหญ่กวา่และดว้ยปีติสุขท่ีสมทบเขา้มา เรายงัไดค้น้พบปัญญาร่วมกนัหรือสมุหปัญญา
ของเราผอง แลว้ในฉบัพลนัเราก็ไดป้ระสบวา่เราฉลาดข้ึนอยา่งไรเม่ือเราไดอ้ยูด่ว้ยกนั”  

 ในเร่ืองการจะยอมรับกนัและกนัอยา่งเท่าเทียมกนั โดยมีเหตุผลดงัน้ีคือ 1. เราเป็น
มนุษยด์ว้ยกนั 2. เราตอ้งการกนัและกนั และ3. เราไม่สามารถเห็นส่ิงต่างๆ ทั้งหมดไดต้ามล าพงั 

 ในเร่ืองความพยายามท่ีจะด ารงความยากรู้อยากเห็นในกนัและกนั โดยท่ีเราจะรับรู้วา่
เรายงัเป็นผูไ้ม่เตม็ ยงัตอ้งการความช่วยเหลือจากกนัและกนั แลว้เราจะรับฟังมากข้ึน  และยงัควร
ตระหนกัวา่เราตอ้งการความช่วยเหลือจากกนัและกนั ท่ีจะช่วยใหเ้ราเป็นผูรั้บฟังท่ีดียิง่ข้ึน เพราะ
อุปสรรคอนัยิง่ใหญ่ของการสนทนาท่ีดีคือ เราสูญเสียสมรรถะในการฟัง เรายุง่ เกินเรามัน่ใจเกิน เรา
เครียดเกิน เราไม่มีเวลาพอท่ีจะฟัง ฯลฯ  

 ถา้การท าอะไรใหช้า้ลง โดยมีเวลาคิดและมองยอ้นดูส่ิงต่างๆ ซ่ึงจะเก่ียวกบัการฟัง 
โดยทัว่ไปเรามกัจะรีบเร่งในการท าอะไรต่างๆ เช่น รีบตดัสินใจโดยปราศจากการคิดใคร่ครวญ การ
สนทนาท าใหเ้รากลบัมาคน้พบความสุขจากการไดคิ้ดร่วมกนั เพราะเป็นวถีิทางธรรมชาติท่ีมนุษย์
จะใชค้วามคิดร่วมกนั  จะเห็นไดว้า่ประเด็นของสุนทรียสนทนาจะเนน้เร่ืองการฟังอยา่งมีคุณภาพ
นัน่เอง  

 ลกัษณะส าคญัคือ การปล่อยใหเ้สียงและความเป็นตวัตนทั้งหมดของผูอ่ื้นเขา้มาในตน 
ดงัค ากล่าวท่ีวา่ “การรับฟังอยา่งใส่ใจดว้ยความปรารถนาดีนั้นสามารถเยยีวยาใจและบ าบดัความ
ทุกขข์องผูค้นไดอ้ยา่งน่าอศัจรรย ์คนจ านวนไม่นอ้ยทุกขเ์พราะความอดัอั้นตนัใจ โจมตีตนเองดว้ย
ความรู้สึกผดิ จมด่ิงอยูใ่นความเศร้าโศกและวติกกงัวล หรือแผดเผาใจดว้ยความคบัแคน้ อารมณ์
เหล่าน้ีฉุดเขาไปสู่ถ ้าท่ีมืดทึบจนแทบจะหาทางออกไม่เจอ แต่เม่ือใดก็ตามท่ีมีใครสักคนฟังเขาอยา่ง
ใส่ใจ ยอ่มช่วยใหอ้ารมณ์ท่ีอดัแน่นหมกัหมมไดร้ะบายออกไป เปิดท่ีวา่งใหก้บัความรู้สึกใหม่สดเขา้
ไปแทนท่ี เปรียบเสมือนล าแสงท่ีสาดส่องในถ ้ามืด ท าใหชี้วติมีความหวงัมากข้ึน” 
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2. การจัดการความขดัแย้งอย่างสร้างสรรค์ 
 

  ทุกวนัน้ีเป็นทศวรรษแห่งเทคโนโลยท่ีีทนัสมยั  มีการชิงความไดเ้ปรียบในเร่ืองความเร็ว
ของขอ้มูลวดัผลแพ-้ชนะกนัท่ีองคค์วามรู้ท่ีแม่นย  าและถูกตอ้ง  แต่ไม่วา่ความเปล่ียนแปลงของอารย
ธรรมใหม่ ๆ จะล ้าหนา้ไปเพียงใด  ปัจจยัแห่งความส าเร็จก็หนีไม่พน้ท่ีจะตอ้งอาศยั “คน”  แต่ส่ิงท่ี
หลีกไม่พน้ในการท างานของคนก็คือ ความขดัแยง้ทั้งหลายแหล่ 
 ความขดัแยง้เป็นกระบวนการท่ีเกิดจากความพยายามของฝ่ายหน่ึง  ท่ีไปขดัขวางความ
พยายามของอีกฝ่ายหน่ึง ไม่ใหฝ่้ายตรงขา้มบรรลุเป้าหมาย  ไดรั้บความกา้วหนา้หรือผลประโยชน์
ตามท่ีตอ้งการ  ดว้ยวธีิการใดวธีิหน่ึง   
 ความขดัแยง้เป็นกระบวนการท่ีเกิดข้ึนเป็นตอน ๆ  ในแต่ละตอนจะมีเหตุการณ์เกิดข้ึน
ตามล าดบั ตวัอยา่งเช่นความขดัแยง้ท่ีเกิดจาก  “ความคบัขอ้งใจ ”  ของฝ่ายหน่ึงท่ีถูกอีกฝ่ายหน่ึง
กระท า  การกระท าท่ีก่อใหเ้กิดความคบัขอ้งใจดงักล่าว  เช่น  ไม่เห็นดว้ย  ไม่ช่วยเหลือ  ดูถูก  เอา
เปรียบ  ใหร้้าย  เสียศกัด์ิศรี  ฯลฯ  ดงันั้น  ต่างฝ่ายจึงต่างพยายามหาหลกัฐานหรือเหตุผลเพื่อมา
สนบัสนุนความถูกตอ้งของตนเอง  และหาทางออกดว้ยวธีิการเอาแพเ้อาชนะมากกวา่อยา่งอ่ืน  จึง
เกิดเป็นแนวทางในการแกไ้ขปัญหารูปแบบต่าง ๆ  เช่น  การเอาชนะ  ต่อรอง  ร่วมมือ  หลีกเล่ียง  
ผอ่นปรนเขา้หากนั  เป็นตน้ 
 อยา่งท่ีเราพอทราบเป็นนยั ๆ  แลว้วา่  ส่ิงใดก็ตามท่ีมีคนเขา้มาเก่ียวขอ้ง  การแกไ้ขแทบจะ
ไม่มีสูตรส าเร็จตายตวั  และไม่มีวธีิใดท่ีดีท่ีสุดเพียงวธีิเดียวท่ีสามารถใชไ้ดก้บัทุกสถานการณ์  แต่
แนวคิด  หลกัคิดและความเขา้ใจในปัญหา  ความเขา้ใจในสภาพแวดลอ้มของปัญหา  รวมทั้งความ
เขา้ใจผูอ่ื้น  ความมีใจกวา้งและเปิดใจยอมรับฟัง  จะช่วยใหก้ารวเิคราะห์และตดัสินใจแกไ้ขปัญหา
เป็นไปอยา่งราบร่ืน  ลงตวัและเกิดความร่วมมือในท่ีสุด  ดงันั้น  ทุกคร้ังท่ีเราจะตอ้งตดัสินใจเพื่อ
แกไ้ขความขดัแยง้  ทุกคนตอ้งตั้งความหวงัไวเ้สมอวา่เม่ือความขดัแยง้ส้ินสุด  บทสรุป
ความสัมพนัธ์ตอ้งเหมือนเดิม 
 แนวคิดเร่ืองความขัดแย้ง 
 แนวคิดดั้งเดิมเก่ียวกบั  “ความขดัแยง้ ”  เรามกัมองวา่ความขดัแยง้เป็นอุปสรรคของการ
ท างานเสียเวลา  คนท่ีมีความขดัแยง้จะถูกคนอ่ืนมองวา่เป็นพวกมองโลกในแง่ร้าย  พวกแกะด า  ไม่
มีสัมมาคารวะไม่ห่วงอนาคต แถมยงัท าใหอ้งคก์รไม่กา้วหนา้  เสียเวลาในการท างาน ฯลฯ  ดว้ยเหตุ
น้ีคนเราจึงไม่ค่อยกลา้แสดงความเห็นท่ีขดัแยง้  เพราะกลวัภาพลกัษณ์ของตนเองจะถูกคนอ่ืนมอง
ในดา้นลบ  โดยมีความเช่ือวา่ความขดัแยง้เป็นเร่ืองท่ีสามารถหลีกเล่ียงได ้
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 “แนวคิดใหม่ ”  ส าหรับความขดัแยง้  มองวา่ความขดัแยง้เป็นส่ิงท่ีหลีกเล่ียงไม่ได ้ ความ
ขดัแยง้สามารถส่งผลทั้งดา้นบวกและดา้นลบแก่องคก์ร  ท าใหอ้งคก์รไม่หยดุน่ิง  ทุกคนมีความคิด
สร้างสรรค ์ เกิดการยอมรับและไวว้างใจซ่ึงกนัและกนั  ช่วยในการสร้างทีมงานไดเ้ป็นอยา่งดี 
 ความขดัแยง้อาจเกิดจากปัญหาในการท างาน  แต่บ่อยคร้ังก็มีสาเหตุมาจากเร่ืองอ่ืน ๆ  ท่ี
ไม่ใช่เร่ืองงาน  แต่ส่งผลกระทบต่อการท างานร่วมกนั  แลว้ก็มีหลายคร้ังท่ีมีสาเหตุมาจากเร่ืองอ่ืนท่ี
ไม่เก่ียวขอ้งกบังาน  แต่ส่งผลกระทบต่องานและเพื่อนร่วมงานอยา่งหลีกเล่ียงไม่ได ้ ซ่ึงทา้ยสุดก็คือ
อาจส่งผลกระทบถึงลูกคา้  ทั้งลูกคา้ภายในซ่ึงเป็นเพื่อนร่วมงานและลูกคา้ภายนอก  ผลลพัธ์ท่ี
เกิดข้ึนทั้งหมดลว้นมีผลต่อความผาสุกในการท างานของมวลหมู่พนกังานและบริษทัอยา่งแน่นอน 
 การพิจารณาหาแนวทางในการแกไ้ขปัญหาความขดัแยง้  จะตอ้งใชค้วามรอบรู้และรู้รอบ  
ตอ้งมีการวางแผน รู้จงัหวะ และหาโอกาสท่ีเหมาะสม  นอกจากน้ี  การไดแ้ลกเปล่ียนประสบการณ์
และมุมมองกบัผูเ้ก่ียวขอ้ง  ยงัช่วยใหไ้ดข้อ้มูลและพบทางออกท่ีไดรั้บการยอมรับจากสังคมมาก
ท่ีสุด 
 ประโยชน์ของความขัดแย้ง 
 บางคนถามวา่ความขดัแยง้ดีหรือไม่   เพราะแค่ไดย้นิช่ือก็เกิดความรู้สึกในทางลบไป
เรียบร้อยแลว้แต่ในความเป็นจริงแลว้หาเป็นเช่นนั้นไม่  ความขดัแยง้มีทั้งขอ้ดีและขอ้เสีย  ไม่ใช่
ส่งผลร้ายเสมอไป 
 เราพบความหลากหลายของคน  ทั้งท่ีมีความเช่ือ วถีิชีวติ ค่านิยม  ทศันคติ ท่ีต่างจากเรา
หรือคลา้ยกบัเรา  จนกระทัง่ไม่เหมือนกบัเราเลย  ดงันั้น  ทุกคร้ังท่ีมีการตดัสินใจ  จึงยากมากท่ีจะ
หลีกเล่ียงความขดัแยง้  คงไม่มีใครในโลกน้ีไม่เคยขดัแยง้กบัคนอ่ืน  ไม่มีใครคนไหนจะมีความคิด
เห็นท่ีตรงกนัไปไดทุ้กเร่ืองและทุกเวลา  แมก้ระทัง่ความขดัแยง้ในตวัเอง  แต่ตอ้งถามกลบัวา่  มี
ความขดัแยง้อีกมากเท่าไหร่  ท่ีเรายงัไม่ไดจ้ดัการ 
 มีค  ากล่าววา่  อยากเป็นใหญ่ตอ้งผูมิ้ตรมากกวา่สร้างศตัรู  แต่คนท่ีประสบความส าเร็จอนั
ยิง่ใหญ่ลว้นมีศตัรูท่ีแขง็แกร่งและเขม้แขง็ทั้งส้ิน  นัน่หมายความวา่  อุปสรรคยิง่ยาก  เราก็ยิง่
แขง็แกร่ง  ดงันัน่  องคก์รใดไม่มีความขดัแยง้  องคก์รนั้นก็ยากท่ีจะบินข้ึนสู่ท่ีสูง 
 สาเหตุของความขัดแย้งทีส่ าคัญมี  6  ประการ 
 1.  ความไม่พอเพียงของทรัพยากร  ท าใหเ้กิดการแข่งขนั  แยง่ชิง  เพื่อใหต้นเองสามารถ
บรรลุวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมาย  จนบางคร้ังละเลยความรู้สึกและความสัมพนัธ์ของทีมงานและ
เพื่อนร่วมงาน 
 2.  ลกัษณะของงานท่ีตอ้งพึ่งพากนั  ถา้หน่วยงานหรือบุคคลกลุ่มใดมีความเก่ียวขอ้ง
สัมพนัธ์กนัความขดัแยง้ก็จะมีความแปรผนัและรุนแรงมากข้ึน 
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 3.  การส่ือสารท่ีไม่ชดัเจน  การส่ือสารท่ีดีจะตอ้งยดึหลกั  “4Cs”  คือ 
 -  Correct   เน้ือหาตอ้งถูกตอ้ง  เป็นจริง ไม่ปิดบงัซ่อนเร้น  
 -  Clear   ตอ้งมีความชดัเจน ผูรั้บขอ้มูลจะตอ้งเขา้ใจส่ิงท่ีผูใ้หข้อ้มูลตอ้งการส่ือสาร  

ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
 -  Concise   ขอ้มูลตอ้วกระชบั  ไม่เยิน่เยอ้  เนน้ประเด็นส าคญัของเน้ือหาท่ีตอ้งการ  

ส่ือสาร 
 -   Complete   เน้ือหาจะตอ้งมีความสมบูรณ์  ไม่ตกหล่นสาระท่ีมีความส าคญัต่อการ  

ส่ือสารในคร้ังนั้น ๆ 
 4.  ความคลุมเครือในเร่ืองขอบเขตของงานและหนา้ท่ีความรับผดิชอบของผูเ้ก่ียวขอ้ง  
ไดแ้ก่  ความไม่ชดัเจนในเร่ืองการก าหนดหนา้ท่ีและความรับผดิชอบของแต่ละคน  ความไม่ชดัเจน
ของขั้นตอนการท างาน และความซ ้ าซอ้นของการมอบหมายงานของผูบ้ริหาร 
 5.  คุณลกัษณะของแต่ละบุคคล  เน่ืองจากแต่ละบุคคลมีความคิด  ความคาดหวงั  ความเช่ือ  
ค่านิยม  ประเพณี  การอบรมเล้ียงดู  การศึกษา  ประสบการณ์  ความฝังใจ  ท่ีแตกต่างกนั 
 6  บทบาทและหนา้ท่ี  เน่ืองจากแต่ละท่านไดรั้บบทบาทหนา้ท่ีท่ีแตกต่างกนัไปใน
สถานการณ์นั้น ๆ นอกจากน้ี  ภารกิจและเป้าหมายท่ีไดรั้บก็แตกต่างกนัไป  ดงันั้น  แนวคิด หลกัคิด
และบทบาทของแต่ละบุคคลท่ีแตกต่างกนั  จึงเป็นเหตุของความขดัแยง้ไดอ้ยา่งเป็นอยา่งดี 
 การจ าแนกความขัดแย้ง 
 1.  ความขดัแยง้ภายในบุคคล  
 2.  ความขดัแยง้ระหวา่งบุคคล  
 3.  ความขดัแยง้ภายในกลุ่ม  
 4.  ความขดัแยง้ระหวา่งกลุ่ม  
 5.  ความขดัแยง้ภายในองคก์ร  
 6.  ความขดัแยง้ระหวา่งองคก์ร  
 วธีิการจัดการกบัความขัดแย้ง 
 ในกรณีท่ีคนเราตอ้งเผชิญกบัความขดัแยง้  เราจะมีวธีิการจดัการ (หรือขจดั)  ความขดัแยง้
นั้นอยา่งไร?  ซ่ึงผลจากการศึกษาไดจ้  าแนกวธีิการจดัการกบัความขดัแยง้ออกเป็น  5  แนวทาง ดงัน้ี 
 1.  การเอาชนะ ( Competition)  เม่ือคนเราพบกบัความขดัแยง้  จะมีบางคนท่ีแกไ้ขความ
ขดัแยง้นั้น ดว้ยวธีิการเอาชนะ  โดยมุ่งเนน้ชยัชนะของตนเองเป็นส าคญั  จึงพยายามใชอิ้ทธิพล  
วธีิการหรือช่องทางต่าง ๆ เพื่อจะท าใหคู้่กรณียอมแพห้รือพา่ยแพต้นเองใหไ้ด ้ การแกไ้ขความ
ขดัแยง้ในแนวทางน้ี  จะท าใหเ้กิดผลลพัธ์ในลกัษณะ “ชนะ-แพ”้ 
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 2.  การยอมรับ ( Accommodation)  จะเป็นพฤติกรรมท่ีเนน้การเอาใจผูอ่ื้น อยากเป็นท่ี
ยอมรับและไดรั้บความรัก  มุ่งสร้างความพอใจใหแ้ก่คู่กรณี  โดยท่ีตนเองจะยอมเสียสละ  แนว
ทางการแกไ้ขความขดัแยง้แบบน้ี เกิดผลลพัธ์ในลกัษณะ “ชนะ-แพ”้ 
 3.  การหลีกเล่ียง ( Avoiding)  เป็นวธีิจดัการกบัความขดัแยง้ในลกัษณะไม่สู้ปัญหา  ไม่
ร่วมมือในการแกไ้ขปัญหา  ไม่สนใจความตอ้งการของตนเองและผูอ่ื้น  พยายามวางตวัอยูเ่หนือ
ความขดัแยง้  พดูง่าย ๆ ก็คือท าตวัเป็นพระอิฐพระปูนนัน่เอง  แนวทางการแกไ้ขความขดัแยง้แบบน้ี  
มกัเกิดผลลพัธ์ในลกัษณะ “แพ-้แพ”้ เป็นส่วนใหญ่ 
 4.  การร่วมมือ ( Collaboration)  เป็นพฤติกรรมของคนท่ีมุ่งจดัการความขดัแยง้  โดย
ตอ้งการใหเ้กิดความพอใจทั้งแก่ตนเองและผูอ่ื้น  เป็นความร่วมมือร่วมใจในการแกไ้ขปัญหาท่ีมุ่ง
ใหเ้กิดประโยชน์ทั้งสองฝ่ายซ่ึงวธีิการแกไ้ขปัญหาความขดัแยง้ในแบบน้ี  เรียกไดว้า่เป็นวธีิการ
แกไ้ขความขดัแยง้ท่ี Win-Win  ทั้งสองฝ่ายแนวทางการแกไ้ขแบบน้ีจึงเกิดผลลพัธ์ในลกัษณะ 
“ชนะ-ชนะ” 
 5.  การประนีประนอม ( Compromising)  เป็นความพยายามท่ีจะใหคู้่กรณีทั้งสองฝ่ายไดรั้บ
ความพอใจบา้ง  และตอ้งยอมเสียสละบา้ง  แต่ก็มีแนวโนม้ท่ีจะใชว้ธีิท่ี 1  คือวธีิเอาชนะมากกวา่วธีิ
อ่ืน แนวทางการแกไ้ขความขดัแยง้แบบน้ี  จึงเกิดผลลพัธ์ในลกัษณะ “แพ-้แพ”้ หรือ “ชนะ-แพ”้ 
 
ประโยชน์และข้อควรระวงัของความขัดแย้ง 

ประโยชน์ ข้อควรระวงั 
1. ป้องกนัความเฉ่ือยชา  เช่ืองชา้ขององคก์ร 1. ขาดการยอมรับ ขาดความไวว้างใจ 
2. เกิดการพฒันาและเปล่ียนแปลง 2. ขาดความร่วมมือ ขวญัและก าลงัใจถดถอย 
3. เม่ือเกิดความขดัแยง้ระหวา่งหน่วยงานหรือ
ระหวา่งกลุ่ม จะส่งผลใหเ้กิดความสามคัคี
ภายในหน่วยงานหรือในกลุ่มของตนเอง 

3. การส่ือสารถูกบิดเบือน คลุมเครือ 

4. เกิดความรอบคอบและมีเหตุผล 4. ประสิทธิภาพการท างานลดลง 
5. สร้างพฤติกรรมในการแสดงความคิดเห็น
อยา่งอิสระและไดรั้บการยอมรับ 

5. เกิดความเฉ่ือยในงาน เพราะขาดความมัน่ใจ 
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 แนวทางการลดข้อขัดแย้งในองค์กร 
 จากประสบการณ์ของผูเ้ขียน พบวา่ วธีิการลดความขดัแยง้ภายในองคก์รท่ีนิยมปฏิบติักนั
มา  คือการประชุมผูเ้ก่ียวขอ้ง  การตั้งทีมงานเพื่อแกไ้ขปัญหา การโอนยา้ยงาน  การท างานแบบขา้ม
สายงาน  การเปิดรับขอ้เสนอแนะ  การส ารวจความคิดเห็นจากผูเ้ก่ียวขอ้ง  การออกเสียงขา้งมาก  
แต่มีอยูว่ธีิหน่ึงซ่ึงผูเ้ขียนไดท้ดลองน าไปใชก้บัหน่วยงานบางแห่ง  ผลปรากฎวา่  กลุ่มคนท่ีขดัแยง้
กนัเร่ิมมีความเขา้อกเขา้ใจซ่ึงกนัและกนัมากข้ึน  โดยทดลองใหพ้วกเขาเขา้ร่วมกิจกรรม “สุนทรีย
สนทนา” หรือ Dialogue  ซ่ึงถา้มีโอกาสผมจะเขียนถึงเร่ืองน้ีในคราวต่อ ๆ ไป  หรือผูอ่้านสามารถ
ศึกษาเพิ่มเติมไดจ้ากหนงัสือวชิาการ 
 กิจกรรม “สุนทรีสนทนา ” เป็นเร่ืองของการเปิดใจยอมรับฟัง  และการร่วมแสดงความ
คิดเห็นโดยมุ่งไปท่ีการแกไ้ขปัญหาและการเสนอแนะ  ไม่ไดเ้นน้ท่ีตวับุคคลหรือคน้หาผูก้ระท าผดิ  
พร้อมทั้งสร้างทศันคติท่ีดีต่อกนั ผลลพัธ์สุดทา้ยของกิจกรรมน้ีก็คือ  องคก์รจะเกิดความไวว้างใจซ่ึง
กนัและกนั  เกิดบรรยากาศในการแสดงความคิดเห็นอยา่งอิสระ  และรู้สึกปลอดภยัในการใหข้อ้มูล  
ซ่ึงเม่ือเกิดความรู้สึกแบบน้ีแลว้  ความขดัแยง้ก็จะสลายไปในท่ีสุด 
 ความขดัแยง้เป็นส่ิงท่ีหลีกเล่ียงไม่ได ้ แต่เราสามารถใชค้วามขดัแยง้เป็นเคร่ืองมือ “สร้าง
โอกาส ” ในการพฒันาและปรับปรุงองคก์รไดเ้ป็นอยา่งดี  หากท่านมีส่วนเก่ียวขอ้งในการแกไ้ข
ปัญหาความขดัแยง้  ท่านจะเลือกทางออกอยา่งไร  ระหวา่ง  การเอาชนะ ( Competition) การยอมให ้
(Accommodation) การหลีกเล่ียง (Avoiding)  การร่วมมือ  (Collaboration)  หรือการประนีประนอม 
(Compromising)  อยา่งไรก็ดี  ส่ิงส าคญัท่ีเราตอ้งตระหนกัก็คือ  เราก าลงัหาทางออกของปัญหา  
ไม่ใช่การหาผูก้ระท าผดิหรือผูท่ี้มีความเห็นไม่ตรงกบัเราและพยายามอยา่งยิง่ในการหาทาง
ออกแบบ “ชนะ-ชนะ” 
 ทกัษะท่ีส าคญัอยา่งหน่ึงในการแกไ้ขปัญหาความขดัแยง้ก็คือ  ทกัษะในการฟัง  โดยตอ้ง
เป็นการฟังอยา่ง “เขา้อกและเขา้ใจ”  ดงัค าวา่  “First to understand and then to be understood”  และ
ทดลองใชเ้คร่ืองมือเพื่อขอความคิดเห็น  ขอ้เสนอแนะ  ขอความร่วมมือ  เพื่อลดปัญหาความขดัแยง้ 
“แบบเชิงรุก”  โดยใช ้“สุนทรียสนทนา” (Dialogue) 
 เปลีย่นความขัดแย้งให้เป็นความสุขในทีท่ างาน : HAPPY WORKPLACE 
 ความขดัแยง้ยอ่มเกิดข้ึนไดใ้นชีวติประจ าวนัของมนุษย์  โดยเฉพาะเม่ือมนุษยต์อ้งอยู่
ร่วมกนัเป็นสังคมหรือการท่ีตอ้งท างานเป็นกลุ่ม  นอกจากความขดัแยง้ระหวา่งบุคคลแลว้ยงัจะมี
ความขดัแยง้ระหวา่งกลุ่มดว้ย หากสมาชิกกลุ่มมีความแตกต่างกนัมากในหลาย  ๆ ดา้น ความขดัแยง้
ก็จะเกิดมากข้ึน  จึงอาจจะกล่าวไดว้า่เป็นการยากท่ีคนเราจะท างานร่วมกนัในหน่วยงานโดย



15 

 

ปราศจากความขดัแยง้  จนมีค ากล่าววา่  “ ความขัดแย้งเป็นส่ิงจ าเป็นทีต้่องมีในชีวติแต่ปัญหาไม่
จ าเป็นต้องมี ”  
 ดงันั้น มนุษยเ์ราทุกคนจะตอ้งเก่ียวขอ้งและเผชิญหนา้กบัความขดัแยง้อยา่งหลีกเล่ียงไม่ได้  
แต่ในขณะเดียวกนั  เราสามารถท่ีจะจดัการกบัความขดัแยง้ท่ีเกิดข้ึนใหเ้ป็นไปในทางท่ีสร้างสรรค์
ได ้ซ่ึงก็คือ การบริหารความขดัแยง้ นัน่เอง 
 การบริหารความขดัแยง้  คือ ความสามารถท่ีจะหาวธีิการท่ีจะเปล่ียนจากการท าลายท่ีเกิด
จากความขดัแยง้  (Destructive Conflict) ใหก้ลายมาเป็นการสร้างสรรค์  (Constructive Conflict) ใน
ท่ีสุด ความขดัแยง้จึงไม่จ  าเป็นท่ีจะตอ้งส่งผลในทางลบเสมอไป  ในขณะเดียวกนัเราสามารถเรียนรู้
วธีิการบริหารความขดัแยง้ท่ีเกิดข้ึนใหเ้กิดผลในทางบวกเป็นไปในดา้นการสร้างสรรค ์
 เหตุผลท่ีเราจะตอ้งบริหารความขดัแยง้ เพราะโดยทัว่ไปแลว้  ความขดัแยง้จะน ามาซ่ึงความ
ยุง่ยากและความสับสนในเบ้ืองตน้  ไม่วา่จะเป็นความขดัแยง้ท่ีก่อใหเ้กิดผลดีตามมาในภายหลงั  
หรือความขดัแยง้ท่ีเป็นผลเสียก็ตาม  เราจะปล่อยใหค้วามขดัแยง้ด าเนินไปโดยตวัของมนัเอง  และ
หมดส้ินไปเองตามเวลายอ่มไม่ได้  เราจึงตอ้งจดัการกบัความขดัแยง้ใหเ้ป็นไปในทางสร้างสรรค์
และส่งผลในทางท่ีจะท าใหเ้กิดส่ิงท่ีถูกตอ้งดีงาม 
 สาเหตุของการเกดิความขัดแย้ง 
 1. การแข่งขนัอนัเน่ืองจากทรัพยากรมีจ ากดั (Scarce Resource) 
 2. ความขดัแยง้ท่ีสร้างข้ึนภายในองคก์าร 
 3. จุดมุ่งหมายท่ีแตกต่างกนั 
 4. จุดมุ่งหมายเหมือนกนั แต่อาจใชว้ธีิการท่ีจะใหบ้รรลุจุดมุ่งหมายต่างกนั 
 5. ความแตกต่างในลกัษณะงาน 
 6. การใหคุ้ณค่าและความส าคญัแตกต่างกนั 
 7. สภาพองคก์ารท่ีคลุมเครือ 
 8. ขาดการส่ือสารท่ีดี 
 หากจะคน้หาสาเหตุของความขดัแยง้ท่ีเป็นตวัร่วมส าคญั  (Common Factor) ก็จะพบวา่  
ส่วนใหญ่ความขดัแยง้มีท่ีมาจากการขาดการส่ือสารท่ีดีระหวา่งกนั  (Lack of Communication)     
การส่ือสารท่ีไม่ชดัเจน , คลุมเครือ  หรือความเขา้ใจท่ีไม่ตรงกนั  อาจเป็นสาเหตุของความขดัแยง้ได้  
และยงัจะเป็นผลใหค้วามขดัแยง้ระหวา่งบุคคลท่ีเกิดข้ึนแลว้นั้น  มีความรุนแรงเพิ่มข้ึนได้  (Spiral 
Conflict) 
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 ทศันะต่อปัญหาความขัดแย้ง 
 ข้อดี ข้อเสีย 
 - เกิดความคิดสร้างสรรค์ - เกิดความขุ่นเคืองกนั 
 - สร้างความร่วมมือกนัในแต่ละฝ่าย - ทะเลาะเบาะแวง้ซ่ึงกนัและกนั 
 - เกิดความสามคัคี - เป็นปรปักษก์นัอยา่งรุนแรง 
 - สามารถจดัการและคน้หาวธีิการแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึนได้ 
 - เกิดความอาฆาตและรอหาโอกาสท่ีจะแกแ้คน้จากทศันะต่อปัญหาความขดัแยง้ขา้งตน้  จะ
เห็นไดว้า่  ความขดัแยง้ไม่ไดมี้เฉพาะขอ้เสียอยา่งเดียว  ยงัมีขอ้ดีของความขดัแยง้ในหลายกรณี  
ข้ึนอยูก่บัวา่เราจะสามารถเปล่ียนความขดัแยง้ท่ีเกิดข้ึนใหเ้ป็นไปในทางท่ีสร้างสรรคห์รือท าลาย  ซ่ึง
เป็นการยากอยา่งยิง่ท่ีเราจะสามารถหาวธีิการท่ีถูกตอ้งแน่นอน  ในการท่ีจะใชแ้กไ้ขปัญหาความ
ขดัแยง้ต่าง  ๆ ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  แต่วธีิหน่ึงท่ีสามารถเปล่ียนจากการท าลายท่ีเกิดจากความ
ขดัแยง้ (Destructive Conflict) ใหก้ลายเป็นความขดัแยง้ท่ีสร้างสรรค์  (Constructive Conflict) ก็คือ 
เราตอ้งมองลงไปท่ีเน้ือหาของความขดัแยง้  แทนท่ีจะมองท่ีตวับุคคล  วธีิการน้ีเป็นการมุ่งท่ีจะ
แกปั้ญหาท่ีเกิดข้ึนมากกวา่การต าหนิ (Blaming) คู่กรณีซ่ึงไม่สามารถสร้างผลดี  อยา่งไรเลย  แต่กลบั
เป็นการก่อใหเ้กิดความขดัแยง้เพิ่มมากข้ึน 
 ดงันั้น เราจึงจ าเป็นตอ้งเลือกหาวธีิการต่าง ๆ ท่ีเหมาะสมกบัสถานการณ์และเหตุการณ์ของ
ความขดัแยง้ท่ีเกิดข้ึน 
 วธีิการแก้ไขความขัดแย้งพืน้ฐาน 5 วธีิ ได้แก่ 
 1. การหลีกเล่ียง (Avoidance) 
 2. การปรองดอง (Accommodation) 
 3. การประนีประนอม (Compromise) 
 4. การแข่งขนั (Competition) 
 5. การร่วมมือกนั (Collaboration) 
 การหลกีเลีย่ง การปรองดอง การประนีประนอม การแข่งขัน การร่วมมือกนั (ประสิทธิภาพ
น้อยทีสุ่ด) (ประสิทธิภาพมากทีสุ่ด) 
 อยา่งไรก็ตามความขดัแยง้อาจเกิดข้ึนไดใ้นหลายกรณีดว้ยสาเหตุต่าง  ๆ กนั เราจะตอ้ง
พิจารณาเลือกแนวทางแกไ้ขดว้ยการตดัสินใจท าอยา่งใดอยา่งหน่ึงเพื่อท่ีจะขจดัความขดัแยง้นั้น  
แลว้แทนท่ีดว้ยการสร้างความสุขใหเ้กิดข้ึนในท่ีท างาน 
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 ความสุขในทีท่ างาน : คุณสร้างได้!!! 
 เป็นท่ีทราบกนัดีอยูแ่ลว้วา่  เราใชเ้วลาอยูใ่นท่ีท างานกวา่  80 เปอร์เซ็นตข์องเวลาทั้งหมด
ดงันั้นหาก “ ท่ีท  างานน่าอยู ่คนท างานก็จะมีความสุข ” 
 ส าหรับแนวทางในการสร้างความสุขในท่ีท างานนั้น ประกอบดว้ย 
 1. Happy Body : ส่งเสริมสุขภาพของพนกังานใหแ้ขง็แกร่งทั้งกายและจิตใจ 
 2. Happy Heart : กระตุน้ใหเ้กิดความเอ้ืออาทรซ่ึงกนัและกนั 
 3. Happy Society : สนบัสนุนใหเ้กิดความรัก ความสามคัคี เอ้ือเฟ้ือต่อชุมชนท่ีท างานและ
ท่ีพกัอาศยัใหมี้สังคมและสภาพแวดลอ้มท่ีดี 
 4. Happy Relax : ใหค้วามรู้ความเขา้ใจรู้จกัผอ่นคลายต่อส่ิงต่าง ๆ ในการด าเนินชีวติการ
สร้างกิจกรรมบนัเทิงพกัผอ่น ลดความเครียดในการท างาน 
 5. Happy Brain : ส่งเสริมใหพ้นกังานรู้จกัศึกษา หาความรู้ พฒันาตนเองตลอดเวลาจาก
แหล่งต่าง ๆ เพื่อใหเ้กิดทกัษะ ความช านาญ รอบรู้ เกิดความกา้วหนา้ในการท างาน ชีวติเกิดความ 
มัน่คง 
 6. Happy Soul : ส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา กระตุน้ใหเ้กิดความศรัทธา มีศีลธรรมในการ
ด าเนินชีวติ 
 7. Happy Money : สนบัสนุนใหพ้นกังานรู้จกัเก็บรู้จกัใชบ้ริหารการใชจ่้ายของตนเองและ
ครอบครัวอยา่งถูกวธีิ เพื่อใหเ้กิดความมัน่คงทางการเงิน 
 8. Happy Family : ส่งเสริมใหพ้นกังานตระหนกัในความส าคญัของครอบครัว  การซ่ือสัตย์
ซ่ึงกนัและกนัการสร้างครอบครัวท่ีเขม้แขง็และอบอุ่นแนวทาง  ทั้ง 8 ประการ จะก่อใหเ้กิดสุขภาวะ
ท่ีดี ทั้ง 4 มิติ คือ กาย ใจ สังคม และจิตวญิญาณ  องคก์รสามารถน ามาประยกุตใ์ช้  โดยการจดั
กิจกรรมท่ีเหมาะสมกบัสภาพการท างานอยา่งต่อเน่ืองและสม ่าเสมอ  เพื่อใหพ้นกังานรู้สึกใกลชิ้ด
สนิทสนมเหมือนครอบครัวเดียวกนั (ไม่มีการแบ่งพรรค แบ่งพวก) มีความสุขในการด ารงชีวติอยา่ง
เหมาะสม  มีความมัน่คงในอาชีพ  เกิดความรู้สึกวา่ตนเองเป็นทรัพยากรท่ีมีคุณค่าส าคญัขององคก์ร  
มีความสัมพนัธ์ท่ีดีในหมู่เพื่อนร่วมงาน มีแรงจูงใจในการท างานมากยิง่ข้ึน  ท าใหส้ามารถลดปัญหา
การขาดงาน การเขา้งานชา้การลาป่วยลากิจของพนกังาน  รวมทั้งลดอตัราการเขา้ออกของพนกังาน  
เน่ืองจากพนกังานมีความรักในองคก์รลดอตัราการเลิกจา้งท าใหป้ระหยดัค่าใชจ่้ายในการสรรหา
และฝึกอบรมพนกังานใหม่  อีกทั้งยงัเป็นการสร้างสภาพแวดลอ้มในการท างานใหดี้ข้ึน  ส่งเสริม
ภาพลกัษณ์ขององคก์ร และยงัส่งผลกระทบต่อชุมชนและสังคมรอบขา้งใหเ้กิดความสุขดว้ย 
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 ดงันั้น จะเห็นไดว้า่  แนวทางดงักล่าวขา้งตน้  นอกจากจะส่งเสริมใหท่ี้ท างานน่าอยูแ่ละมี
ความสุขแลว้ยงัสามารถช่วยขจดัความขดัแยง้หรือเปล่ียนความขดัแยง้ใหเ้ป็นไปในทางท่ีสร้างสรรค์
ไดอี้กดว้ย เพราะฉะน้ัน “ เรามาช่วยกนัสร้างความสุขให้เกดิขึน้ในทีท่ างานกนัเถอะค่ะ” 
 

3. 6 วธีิการอยู่ร่วมกนั ส าหรับผู้บริหารของหน่วยราชการ 
 
   ปัจจุบนัสถานการณ์การเมืองในประเทศไทย อยูใ่นภาวะขดัแยง้ทางความคิดเห็นรุนแรง
ข้ึนเร่ือยๆ จนปัจจุบนัมีการใชค้วามรุนแรงต่อกนั ดว้ยระยะเวลาแห่งความขดัแยง้ท่ีต่อเน่ืองยาวนาน
มาถึง 3 ปี ท าใหบ้างคนใชว้ธีิตาต่อตาฟันต่อฟัน บางคนพยายามหาทางออกใหส้ังคม บางคน
เรียกร้องสันติวธีิ บางคนวางเฉย และหลายคนเบ่ือหน่าย  
 ค าถามทีอ่ยู่ในหัวใจคนไทยทั้งประเทศ คือ เราจะอยู่ร่วมกนัอย่างสันติได้อย่างไร ?  
 ความจริงท่ีน่ายนิดี คือ โลกของเรามีความขดัแยง้มากมายก็จริงก็จริง แต่เราก็มีชุมชนท่ี
สามารถท่ีอยูด่ว้ยกนัอยา่งกลมกลืนสมานฉนัทไ์ด ้และเราสามารถน าตวัอยา่งเหล่านั้นมาประยกุตใ์ช้
กบัสถานการณ์ปัจจุบนั  
 ภิกษุธรรมฑูต หรือ ภิกษุฟับค า จากหมู่บา้นพลมั ประเทศฝร่ังเศส ไดก้ล่าวในงานปาฐกถา
ธรรม "สู่สังคมอนัสมดุล" วา่ เราสามารถน าความสงบสันติมาสู่สังคมไดด้ว้ยการสร้างสันติภาวะใน
ใจของเรา และโนม้น าหลกัค าสอนของพุทธองคเ์ก่ียวกบั 6 วธีิแห่งการอยูร่่วมกนัอยา่งกลมกลืน
สมานฉนัทม์าใชใ้นสภานการณ์ปัจจุบนัดูแลหมอกในตวัเรา  
 ทุกคร้ังในเวลาท่ีฝนตกและอากาศเยน็ หมอกจะจบัตวัท่ีกระจกรถของเราท าใหเ้ราไม่
สามารถมองเห็นทางได ้เช่นเดียวกนักบัวกิฤตทางการเมืองซ่ึงท าใหเ้รารู้สึกกลวั อึดอดั ไม่รู้วา่ควร
จะท าอยา่งไร หากเราอยูใ่นรถ เราสามารถเปิดเคร่ืองละลายหมอกเพื่อท าใหเ้ราเห็นทางไดช้ดัเจน 
ในสถานการณ์เช่นน้ีส่ิงท่ีจะละลายหมอกในตวัเราได ้คือ ลมหายใจ การตามลมหายใจเขา้ออกและ
การยิม้ เป็นการท าใหก้ายและใจของเราสงบสันติ  
 เราอาจมีความกลวั ความโกรธ ความกงัวล ซ่ึงเป็พลงังานแง่ลบท่ีท าลายส่ิงต่างๆ แต่ถา้เรามี
พลงัแห่งลมหายใจ เรามีความสามารถการตระหนกัรู้ลมหายใจเขา้และออก เราจะสามารถ
แปรเปล่ียนพลงังานแง่ลบและบ ารุงหล่อเล้ียงตวัเราใหส้ดช่ืน ชดัเจน และมีความสงบสันติได ้ 
 6 วธีิแห่งการอยู่ร่วมกนัอย่างกลมกลนืสมานฉันท์  
 ในกรุงเทพฯ มีการประทว้ง 3 เดือนติดต่อกนัเพื่อเรียกร้องใหน้ายกรัฐมนตรีลาออก ข่าวน้ี
อาจท าใหบ้างคนมีพอใจ แต่บางคนก็ไม่พอใจ จึงดูเหมือนวา่ฝ่ายหน่ึงมีความสุข อีกฝ่ายหน่ึงไม่มี
ความสุข เพราะไม่ไดส่ิ้งท่ีตอ้งการ ในสถานการณ์เช่นน้ีหากเราเป็นผูมี้อ  านาจเราจะปฏิบติัตวั
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อยา่งไร แลว้เราจะท าอยา่งไรกบัคนท่ีมีอ านาจ? เขาจะน าความสุข สามคัคี กลมเกลียวมาสู่สังคมได้
อยา่งไร?  
 พุทธองคมี์ค าแนะน าใหก้บัเราเก่ียวกบั 6 วธีิแห่งการอยูร่่วมกนัอยา่งกลมกลืนสมานฉนัท ์
ซ่ึงเราสามารถน ามาปรับใชไ้ดใ้นครอบครัว ท างาน สังคม และประเทศชาติของเรา  
 1. ตระหนักว่าเราอยู่ร่วมในส่ิงแวดล้อมเดียวกนั เราอยู่ภายใต้หลงัคาเดียวกนั  
 ในสังฆะแห่งการปฏิบติั หรือเรียกไดว้า่ พุทธบริษทั 4 ประกอบดว้ย พระภิกษุ พระภิกษุณี 
ฆราวาสหญิง ฆราวาสชาย ดงัท่ีเราเห็นในสังฆะของหมู่บา้นพลมั เรามีพระชาวอเมริกนั เขมร 
เวยีดนาม ไทย ฝร่ังเศส ฯลฯ แต่เราสามารถมีวถีิชีวติร่วมกนัได ้และถึงแมว้า่เพื่อนพี่นอ้งสังฆะใน
เมืองไทยจะอยูค่นละประเทศ แต่เราอยูใ่ตห้ลงัคาแห่งอุดมคติเดียวกนั  
 ในปัจจุบนัคนไทยทุกคนลว้นอยากใหป้ระเทศมีความสงบสันติ ในสถานการณ์เช่นน้ีท าให้
ทุกคนรู้สึกเหมือนนัง่อยูบ่นฐานไฟร้อน และอยากใหส้ถานการณ์สงบเร็วท่ีสุดเท่าท่ีจะท าได ้น่ีคือ
ความหมายท่ีหน่ึงของการมีส่ิงแวดลอ้มเดียวกนั  
 ถา้มองใหก้วา้งไปกวา่นั้น เราอยูบ่นพื้นโลกเดียวกนั อยูใ่ตห้ลงัคาเดียวแผน่ฟ้าเดียวกนั 
สถานการณ์โลกร้อนท่ีเราประสบอยูไ่ม่ใช่ปัญหาของใครคนใดคนหน่ึง ทัว่ทุกหนแห่งลว้นไดรั้บ
ผลกระทบ และทุกคนในแต่ละประเทศต่างมีความรับผดิชอบในการดูแลภาวะโลกร้อน  
 2. แลกเปลีย่นส่ิงของ ส่ิงทีจ่ าเป็นอย่างเท่าเทยีมกนั  
 ในการด ารงชีวติอยูเ่ราจ าเป็นตอ้งมีปัจจยัส่ี และเด็กๆ ทุกคนตอ้งการไดรั้บการศึกษา ใน
สังคมปัจจุบนัเราเห็นคนท่ีมัง่คัง่และยากจน แต่ไม่ควรมีคนยากจนไม่มีอาหารรับประทาน ในขณะท่ี
บางคนทิ้งขวา้งอาหารเหล่านั้น ลูกของคนมีฐานะอาจมีโอกาสในการศึกษามาก แต่คนทัว่ไปก็ควร
ไดรั้บการศึกษาขั้นพื้นฐานดว้ยเช่นกนั หากคนในสังคมไม่ไดรั้บพื้นฐานเหล่าน้ี พวกเขายอ่มเป็น
ทุกข ์เราจึงไม่ควรแบ่งแยกคนรวยและคนจน แต่มองวา่ทุกคนเป็นสมาชิกของสังคม ทุกคนควร
ไดรั้บปัจจยัพื้นฐานท่ีท าใหมี้ชีวติอยูไ่ด ้ 
 
 3. เคารพกฎเกณฑ์ในการอยู่ร่วมกนั  
 กฎในการอยูร่่วมกนัช่วยใหค้นในสังคมอยูร่่วมกนัอยา่งปลอดภยั เช่น ขบัรถเม่ือพบไฟแดง
ตอ้งหยดุ หากเราทุกคนฝึกปฏิบติัตามกฎหมายแลว้ เราจะไม่มีการคอรัปชัน่ การฉอ้ราษฎร์บงัหลวง 
และทุกคนควรมีสิทธิไดรั้บการคุม้ครองเช่นนั้น  
 ในสังฆะแห่งการปฏิบติั ขอ้น้ีอาจเรียกส่ิงน้ีวา่ศีลหรือวนิยั เรามีวนิยัไม่ทานอาหารใน
หอ้งนอน ยกเวน้ในกรณีท่ีเราป่วยหรือไดรั้บหนา้ท่ีจากสังฆะ เม่ือหลวงนอ้งเห็นหลวงพี่ทานอาหาร
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ในหอ้ง หลวงนอ้งสามารถเตือนหลวงพี่ได ้นัน่หมายความวา่ ไม่วา่เราจะอาวโุสมากหรือนอ้ย เรา
ควรปฏิบติัตามขอ้บงัคบันั้น  
 4. การใช้วาจาแห่งความรักความเมตตา  
 มีค  ากล่าววา่ "ค าพดูเป็นส่ิงท่ีไม่ตอ้งหาซ้ือหา เราตอ้งใชค้  าพดูอยา่งระมดัระวงั เพื่อไม่เป็น
การท าร้ายใคร" ค าพดูน้ีพดูง่ายแต่ท ายาก เพราะค าพดูลว้นมาจากความคิดเห็น หลายคร้ังเราพดูโดย
ไม่มีความตระหนกัรู้ซ่ึงสร้างความทุกขใ์หก้บัตวัเราเองและผูอ่ื้น 
 เรามีวธีิตระหนกัรู้สภาพจิตในขณะท่ีเราพดูดว้ยการกลบัมาตามลมหายใจ เม่ือเราตั้งมัน่อยู่
กบัลมหายใจ เราสามารถน ากายและใจมาอยูด่ว้ยกนั เราสามารถตระหนกัรู้ความคิดของเรา หลวงพี่
แนะน าวา่ก่อนท่ีเราจะพดู ขอใหเ้ราลองตามลมหายใจสามคร้ัง เพื่อใหแ้น่ใจวา่เราไม่ไดพ้ดูขณะท่ี
ก าลงัโกรธ ร่างกายของเราช่วยบอกเราวา่เราก าลงัโกรธอยูห่รือไม่ ขณะท่ีเราก าลงัโกรธหวัใจของเรา
จะเตน้แรง ใบหนา้และหูของเราแดง โปรดตามลมหายใจจนหวัใจของเธอจนสงบลง และใบหนา้
ของเธอเป็นปกติ แลว้จึงค่อยพดูออกไป  
 5. การแลกเปลีย่นความคิดเห็นทีม่ีต่อกนัและกนั  
 เม่ือมองไปในปรากฎการณ์ใดปรากฎการณ์หน่ึง คนสองคนอาจเห็นไม่เหมือนกนั เช่น ใน
วนัท่ีฝนตก เราอาจไม่พอใจเพราะเราตอ้งการออกไปขา้งนอก ในขณะท่ีชาวสวนท่ีรอเวลาฝนตก
อยา่งความสุข หรือภายในจิตใจเราก็สามารถมีความคิดเห็นท่ีเปล่ียนแปลงไปไดม้าก เช่น วนัเราเห็น
มือถือรุ่นใหม่สวยเหลือเกิน เราอยากไดม้าก แต่หน่ึงสัปดาห์ต่อมาเราเห็นรุ่นใหม่ท่ีสวยกวา่ มือถือ
ในสัปดาห์ท่ีแลว้ก็ไม่สวยอีกแลว้ จะเห็นไดว้า่ในตวับุคคลเพียงแค่คนเดียวสามารถมีทศันติและ
ความคิดเห็นท่ีเปล่ียนแปลงไปได ้ในการอยูร่่วมกนัในสังคมยอ่มมีความคิดท่ีต่างกนั ฉะนั้นการ
แลกเปล่ียนจึงเป็นส่ิงส าคญั  
 การเป็นนายกรัฐมนตรีจึงเป็นส่ิงท่ีไม่ง่าย เพราะคนในสังคมมีความคิดเห็นแตกต่าง
หลากหลาย และลว้นตอ้งการการรับฟังการผูป้กครอง ฉะนั้นเราจึงจ าเป็นตอ้งมีการเขา้หากนัเพื่อ
แลกเปล่ียนกนั  
 6. การยอมรับความคิดเห็นผู้อืน่ การไม่บังคับข่มขู่ให้ผู้อืน่คิดตามเรา และมีการตัดสินใจ
ร่วมกนั  
 ในสังคมประชาธิปไตยทุกเสียงควรไดรั้บฟังและมีโอกาสไดแ้ลกเปล่ียน บางความเห็น
สามารถพดูคุยในเวลาไม่นาน บางความเห็นจ าเป็นตอ้งพดูคุยกนหลายเดือน เม่ือเราสามารถฟัง
ความเห็นและเปิดโอกาสใหทุ้กคนไดแ้ลกเปล่ียน เม่ือมีการตดัสินใจเกิดข้ึน คนท่ีมีความคิดเห็นต่าง
ออกไปยอ่มมีความสุข เพราะเขาไดแ้สดงความคิดเห็นและรับฟังความเห็นของผูอ่ื้น  
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 แน่นอนวา่ความคิดเห็นของคนส่วนใหญ่จะไดรั้บการเลือกเป็นขอ้ตดัสินใจ แต่ถา้ผลการ
แสดงความคิดเห็นมีความใกลเ้คียงกนันัน่แปลวา่มีการแบ่งแยกในชุมชน ฉะนั้นในฐานะผูน้ าเรา
ตอ้งมองอยา่งลึกซ้ึงและหาวธีิการการอยูร่่วมกนั  
 ในสังฆะจะมีการตดัสินใจร่วมกนัของสังฆะหรือ “สังฆะกรรม” เช่น ในกรณีท่ีมีผูเ้ตรียม
บวชขอบวช สมาชิกทุกคนในสังฆะจะรวมตวักนัเพื่อแสดงความคิดเห็นและออกเสียง หากเสียง
ส่วนใหญ่เห็นดว้ย เราจะมีการถามพี่นอ้งในสังฆะวา่มีความสุขหรือไม่ท่ีตอ้งปฏิบติัตามเสียงส่วน
ใหญ่ แต่หากผลการออกเสียงมีความใกลเ้คียงกนั เรายงัไม่สามารถตดัสินใจไดแ้ละตอ้งหาวธีิการ
เร่ิมตน้ใหม่ น่ีคือวธีิการของประชาธิปไตย  
 ดว้ยวธีิการเช่นน้ีท าใหชุ้มชนพุทธศาสนาสามารถด ารงอยูไ่ดจ้นทุกวนัน้ี ค  าสอนของพระ
พุทธองคเ์ป็นส่ิงท่ีเป็นรูปธรรมมาก และเราสามารถน าไปประยกุตป์รับใชไ้ด ้เช่นเดียวกบัพระเจา้
อโศกมหาราชท่ีไดน้ าค าสอนของพุทธศาสนามาใชใ้นการบริหารประเทศ ซ่ึงท าใหผู้ค้นในประเทศ
และประเทศรอบขา้งมีความสุข  
 ความสงบสันติในตวัเรา คือ ความสงบสันติในโลก  
 ถา้เรามีความสามคัคีกลมกลืนในตวัเราเอง เราจะสามารถน าความสงบสันติมาสู่ครอบครัว 
สังคมและโลกได ้ในสถานการณ์ปัจจุบนั เราสามารถเร่ิมสันติไดจ้ากตวัเราเอง เราสามารถฝึกปฏิบติั
เขา้ไปในบุคคลต่างๆ ท่ีแบ่งขั้วกนั เราฝึกเขา้ไปอยูใ่นตวันายกรัฐมนตรี เราฝึกเขา้ไปอยูใ่นตวัคนท่ี
อยากใหน้ายกฯ ลาออก เราฝึกเขา้ไปอยูใ่นตวัคนท่ีสนบัสนุนนายกฯ  
 เราอาจเห็นวา่ปัญหาไม่ไดอ้ยูท่ี่ใครเป็นผูน้ าประเทศ ปัญหาคือความสามารถท่ีจะดูแล เม่ือ
ทุกคนมีความสามารถดูแล พวกเขาสามารถดูแลผูน้ าประเทศได ้
 

4. เทคนิคการบริหารความขดัแย้งให้ประสบผลส าเร็จ 
 
 ความขดัแยง้เกิดข้ึนไดทุ้กเม่ือ ทุกเวลา ไม่วา่จะเป็นในสถานท่ีท างาน ครอบครัว  และกลุ่ม
เพื่อนๆ พบวา่คนส่วนใหญ่จะแสดงพฤติกรรมท่ีแตกต่างกนัไปตามสถานการณ์ของความขดัแยง้ท่ี
เกิดข้ึน บางคนเก็บความไม่พอใจไวภ้ายใน ไม่แสดงออกมาใหผู้อ่ื้นเห็น บางคนโกรธ  แสดงกิริยา
ไม่ชอบ ไม่พอใจออกมาอยา่งเห็นไดช้ดั  
 ความขดัแยง้จึงเป็นสถานการณ์หน่ึงท่ีส่งผลใหคุ้ณแสดงออกในรูปแบบและลกัษณะท่ี
แตกต่างกนัไป สาเหตุของความขดัแยง้อาจเกิดข้ึนไดจ้ากการขาดระบบการส่ือสารภายในท่ีดี  ท าให้
เกิดความเขา้ใจผดิกนัข้ึน หรือความตอ้งการ / การสูญเสียอ านาจ ต าแหน่งงาน และผลประโยชน์ต่าง 
ๆ หรือความไม่พอใจในการจดัระบบงานของหน่วยงาน ของผูบ้ริหาร /  ผูบ้งัคบับญัชา หรือของ
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บุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง  และเม่ือความขดัแยง้ไดเ้กิดข้ึนแลว้  ตวัคุณเองควรจะตอ้งบริหารจดัการความ
ขดัแยง้นั้น มิใหเ้กิดข้ึนมากไปกวา่น้ี หรือการยติุความขดัแยง้นั้น ๆ ลงไป เพราะความขดัแยง้ท่ีไม่ได้
รับการบริหารจดัการจะน าไปสู่ผลเสียต่างๆ มากมาย เช่น  การไม่รับความร่วมมือหรือช่วยเหลือ     
ใด ๆ ประสิทธิภาพของผลงานลดลง เป็นตน้  ซ่ึงการบริหารจดัการความขดัแยง้ท่ีเกิดข้ึนไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพนั้น ตวัคุณจะตอ้งวเิคราะห์สถานการณ์ท่ีเกิดข้ึนนั้น ๆ ใหไ้ดว้า่  

 ประเด็นขอ้ขดัแยง้ท่ีเกิดข้ึนนั้นคุม้ค่ากบัการแกไ้ขหรือจดัการหรือไม่   
 บุคคลท่ีเป็นสาเหตุหรือเก่ียวขอ้งกบัสถานการณ์ความขดัแยง้นั้นมีความส าคญัต่อคุณ

หรือไม่  
 เหตุการณ์ท่ีเป็นขอ้ขดัแยง้นั้นจะมีผลต่อสัมพนัธภาพหรือการท างานของคุณหรือไม่   
 คุณเองมีเวลาเพียงพอท่ีจะบริหารจดัการความขดัแยง้ท่ีเกิดข้ึนหรือไม่   

 ถา้คุณตอบ ? ใช่ ? ในทุกขอ้ค าถาม  นัน่แสดงวา่คุณก าลงัยอมรับกบัสถานการณ์ความ
ขดัแยง้น้ี และดิฉนัขอแนะน าวา่คุณควรเร่ิมมองหาวธีิการท่ีจะบริหารจดัการความขดัแยง้ต่าง ๆ  ท่ี
คุณเองคิดวา่จะเป็นปัญหาต่อไป  โดยปฏิบติัตามเทคนิคในการแกไ้ขปัญหาความขดัแยง้ท่ีเกิดข้ึน 
ดงัต่อไปน้ี  
 วเิคราะห์ปัญหาทีเ่ป็นข้อขัดแย้ง   
 คุณตอ้งวเิคราะห์ตน้เหตุของปัญหาท่ีเกิดข้ึนนั้นใหไ้ดด้ว้ยหลกั 5 W ไดแ้ก่  

 อะไรคือปัญหาหรือขดัขดัแยง้ท่ีเฉพาะเจาะจง ( What)  
 ปัญหานั้น ๆ เกิดข้ึนเม่ือใด และท่ีไหน ( When/Where)  
 ใครมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัปัญหาท่ีเกิดข้ึน ( Who)  
 ท าไมปัญหานั้น ๆ จึงเกิดข้ึน ( Why)  

 เช่น ปัญหาความไม่พอใจของฝ่ายขายท่ีมีต่อฝ่ายจดัส่งในการน าส่งสินคา้ใหผู้ข้ายล่าชา้  เม่ือ
วนัท่ี 1 มกราคม ท่ีโกดงัของลูกคา้  ซ่ึงหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งในปัญหาน้ีไดแ้ก่ ฝ่ายขาย ฝ่ายผลิต ฝ่าย
วางแผนการผลิต  ฝ่ายจดัส่ง ฝ่ายจดัซ้ือ และสาเหตุของปัญหาคือ การผลิตสินคา้ไม่ทนั  เน่ืองจาก
วตัถุดิบบางอยา่งท่ีสั่งซ้ือมานั้นส่งใหไ้ม่ทนักบัจ านวนท่ีจะตอ้งผลิต เป็นตน้  
 ค้นหาข้อมูลและข้อเทจ็จริงต่าง ๆ  
 ก่อนท่ีคุณจะตดัสินใจในการหาวธีิการบริหารความขดัแยง้ท่ีเกิดข้ึน  คุณเองควรเป็นผูรั้บฟัง
ท่ีดี โดยการจดัประชุมเพื่อส่ือสารขอ้เทจ็จริงต่าง ๆ  ท่ีเกิดข้ึน ทั้งน้ีการส่ือสารควรเป็นรูปแบบของ
การส่ือสารแบบสองทาง ( Two Way Communication) โดยเนน้ใหทุ้กคนเปิดโอกาสไดพ้ดูคุยถึง
ความตอ้งการ เหตุผล  และความจ าเป็นต่างๆ ของตนเอง ซ่ึงคุณควรรับฟังขอ้มูลต่าง ๆ ดว้ยความ
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ตั้งใจ พยายามเก็บเร่ืองราวต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนดว้ยการตั้งค  าถาม  การสอบถามในประเด็นท่ีคุณเองยงัมี
ขอ้สงสัยในเร่ืองราวนั้น ๆ  
 ก าหนดแนวทางเลอืกมากกว่าหน่ึงแนวทาง  
 ในการคน้หาค าตอบ ( Solution) ของปัญหาท่ีเกิดข้ึนนั้น  ขอใหคุ้ณก าหนดแนวทางเลือกไว้
มากกวา่หน่ึงแนวทางเลือก ดว้ยการประมวลผลขอ้มูลต่างๆ  และตั้งค  าถามวา่ปัญหาความขดัแยง้ท่ี
เกิดข้ึนนั้น  เราควรท าอยา่งไรในการแกไ้ขความขดัแยง้ท่ีเกิดข้ึน ( How) ซ่ึงการก าหนดแนว
ทางเลือกไวม้ากกวา่หน่ึงแนวทางเลือกจะท าใหมี้แผนส ารอง หากกรณีท่ีแผนงานหรือแนวทางเลือก
อนัดบัแรกของคุณไม่ประสบผลส าเร็จ เช่น  ปัญหาการส่งสินคา้ใหลู้กคา้ไม่ตรงเวลา คุณก าหนด
แนวทางเลือกไว ้3 แนวทางเลือก ไดแ้ก่  1) ควรมีการสตอ็กวตัถุดิบเก็บไว ้กรณีท่ีวตัถุดิบขาดแคลน 
2) หารายช่ือผูข้าย (  Supplier) ส ารองไว ้กรณีท่ีผูข้ายท่ีเคยติดต่อไม่สามารถจดัหาวตัถุดิบใหไ้ด ้ 3) 
การแจง้ลูกคา้ขอเล่ือนก าหนดส่งของ ถา้จ าเป็นจริง ๆ  ซ่ึงควรเป็นกรณีท่ีไม่สามารถผลิตสินคา้ได้
ทนัเวลาท่ีจะส่งมอบ  
 เลอืกทางเลอืกในการบริหารข้อขัดแย้งทีด่ีทีสุ่ด   
 เม่ือคุณก าหนดแนวทางเลือกของปัญหาท่ีเกิดข้ึนแลว้  คุณควรพิจารณาแนวทางเลือกท่ี
เหมาะสมท่ีสุดในการบริหารจดัการกบัขอ้ขดัแยง้ท่ีเกิดข้ึน  ค าตอบท่ีคุณพิจารณาเลือกนั้นควรไดรั้บ
การยอมรับจากบุคคลต่าง ๆ  ท่ีเก่ียวขอ้งดว้ยวธีิการระดมสมอง การปรึกษาหารือระหวา่งผูท่ี้
เก่ียวขอ้งทั้งหมด  ทั้งน้ีผลท่ีเกิดข้ึนจากการตดัสินใจเลือกหนทางในการแกไ้ขขอ้ขดัแยง้นั้น  อาจ
เกิดข้ึนไดห้ลากหลายรูปแบบ ไดแ้ก่  

 คุณเป็นผูรั้บผลประโยชน์ แต่อีกฝ่ายเป็นผูเ้สียผลประโยชน์  
 คุณและอีกฝ่ายเป็นผูเ้สียผลประโยชน์  
 คุณเป็นผูเ้สียผลประโยชน์ แต่อีกฝ่ายเป็นผูรั้บประโยชน์  
 คุณและอีกฝ่ายเป็นผูรั้บผลประโยชน์ทั้งคู่  

 ดงันั้นรูปแบบการป้องกนัหรือยติุความขดัแยง้ท่ีเกิดข้ึนนั้น ขอใหคุ้ณพยายามใหท้างเลือกท่ี
คุณก าหนดข้ึนมานั้นทุกฝ่ายไดรั้บผลประโยชน์ร่วมกนั  หรือแบบ Win-Win Situation ไม่มีผูแ้พ ้
และไม่มีผูช้นะ หรืออยา่งนอ้ย ๆ  ผูท่ี้เก่ียวขอ้งจะเสียผลประโยชน์นอ้ยท่ีสุดเท่าท่ีจะนอ้ยได้  ความ
ขดัแยง้ท่ีเกิดข้ึนนั้นเป็นเร่ืองปกติท่ีไม่สามารถหลีกหนีได ้ทุกคนมีโอกาสท่ีจะเผชิญกบัความขดัแยง้  
ต่างกนัตรงท่ีขอบเขตหรือผลกระทบท่ีเกิดข้ึนนั้นจะมากนอ้ยแตกต่างกนัไปในแต่ละคน และเม่ือคุณ
เผชิญกบัปัญหาความขดัแยง้ท่ีเกิดข้ึน คุณไม่ตอ้งวติกกงัวล รนราน  แบบวา่ท าอะไรไม่ถูก ? ขอให้
คุณตั้งสติและพยายามวเิคราะห์ปัญหาความขดัแยง้ท่ีเกิดข้ึน  พยายามส ารวจขอ้มูลต่างๆ ของปัญหา 
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หาแนวทางเลือกท่ีจะยติุหรือลดความขดัแยง้  โดยการพิจารณาเลือกแนวทางเลือกท่ีดี ถูกตอ้ง  และ
เหมาะสมท่ีสุดท่ีคุณคิดวา่จะเป็นหนทางน าไปสู่ผลประโยชน์ร่วมกนัของทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้ง  
 ปัญหาความขดัแยง้ในองคก์ารท่ีเป็นปัญหาใหญ่ของผูบ้ริหารระดบัสูง คือ ความขดัแยง้
ระหวา่งผูบ้ริหารท่ีมีต าแหน่งรองลงมาจากผูบ้ริหารระดบัสูง  การท่ีจะแกไ้ขปัญหาโดยการปลดออก
เป็นไปไดย้าก  เพราะการปลดผูบ้ริหารคนใดคนหน่ึงออกอาจส่งผลกระทบต่อองคก์ารอยา่งมาก
แนวทางในการบริหารความขดัแยง้ระหวา่งผูบ้ริหารในองคก์ร มีดงัน้ี 
 1. อย่าอนิไปกบัตัวของปัญหา แต่จงหาสาเหตุ ดูจุดเร่ิมตน้ของความขดัแยง้ท่ีแทจ้ริงเกิดจาก
อะไร เกิดข้ึนเม่ือไหร่ แลว้วเิคราะห์หาสาเหตุ เม่ือไดส้าเหตุท่ีแทจ้ริงแลว้ ก็ก าหนดมาตรการในการ
แกไ้ข 
 2. ยุให้แตก แล้วค่อยประสาน บางคร้ังความขดัแยง้ของผูบ้ริหารบางคู่ บางกลุ่ม เขา้ลกัษณะ
เหมือน "ยิง่หา้ม เหมือนยิง่ย"ุ ก็ควรปล่อยใหท้ะเลาะกนั แลว้ค่อยเขา้ไปช่วยประสาน 
 3. ใช้สถานการณ์เป็นเคร่ืองมือ  การแกไ้ขปัญหา บางคร้ังตอ้งรอจงัหวะ หรือเหตุการณ์
บางอยา่งเขา้มาช่วย เช่น ใหท้  ากิจกรรมร่วมกนั หรือการอาศยัจงัหวะท่ีคู่กรณีคนใดคนหน่ึงประสบ
ความล าบากในชีวติ ในฐานะผูบ้ริหารระดบัสูงอาจจะชวนคู่กรณีอีกฝ่ายไปเยีย่ม หรือมอบหมายให้
เป็นตวัแทนผูบ้ริหารไปเยีย่ม 
 4. เทคนิคการสลายพลงั  คือ การสลายพลงัความขดัแยง้จากคนแต่ละคน โดยเร่ิมจากคนท่ี
ไม่ไดข้ดัแยง้ แต่ท าตวัอยูฝ่่ายใดฝ่ายหน่ึง เช่น ชวนผูบ้ริหารท่ีเป็นสมาชิกของอีกฝ่ายหน่ึงไปท างาน
ต่างจงัหวดัร่วมกบัผูบ้ริหารอีกฝ่ายหน่ึง  ท าใหท้ั้งสองซ่ึงไม่ไดเ้ป็นคู่อริโดยตรง เร่ิมมีการพดูคุยร่วม
กิจกรรมกนัมากข้ึนและเร่ิมยอมรับผูบ้ริหารฝ่ายตรงขา้มมากข้ึน ใชว้ธีิน้ีค่อย ๆ เก็บไปทีละคน 
สุดทา้ยก็จะถูกสลายใหเ้หลือนอ้ยลง 
 5. ท าหน้าทีเ่ป็นเบรก เมื่ออุณหภูมิเร่ิมสู ง ผูบ้ริหารระดบัสูงมีหนา้ท่ีเพียงคอยแตะเบรก ใน
กรณีท่ีเร่ิมมีความรุนแรงของความขดัแยง้เพิ่มมากข้ึนเท่านั้น ส่วนความขดัแยง้ในระดบัปกติก็ปล่อย
ใหเ้ป็นไปตามธรรมชาติ 
 6. ยมืมือทีส่าม  บางคร้ังคู่กรณีอาจจะคิดวา่ผูบ้ริหารระดบัสูงเขา้ขา้งฝ่ายใดฝ่ายหน่ึง 
ผูบ้ริหารอาจจะตอ้งขอยมืมือบุคคลภายนอกท่ีเรียกวา่ ท่ีปรึกษา มาช่วยบริหารความขดัแยง้ 
7. ท าการตลาดกบัคนรอบข้าง ถา้จะบริหารความขดัแยง้ระหวา่งผูบ้ริหารภายในองคก์าร อาจตอ้ง
มองกวา้งไปถึงชีวติครอบครัวของผูบ้ริหารท่ีมีความขดัแยง้ เช่น คู่สมรส บุตร บุพการี  
 ความขดัแยง้ระหวา่งผูบ้ริหารในองคก์ารไม่สามารถหา้มไม่ใหเ้กิดข้ึนได ้แต่สามารถ
บริหารความขดัแยง้ท่ีเกิดข้ึนใหส้ร้างพลงัไปในทิศทางท่ีตอ้งการ สามารถควบคุมระดบัของความ
ขดัแยง้ใหอ้ยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสมได ้
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 บทความน้ีสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการพฒันาคนในหน่วยงาน คือ สามารถน าแนวทาง
ทั้ง 7 แนวทาง ไปบริหารความขดัแยง้ในหน่วยงานได ้ทั้งระดบัผูบ้ริหาร และบุคลากรในหน่วยงาน 
เพราะแต่ละวธีิสามารถน ามาประยกุตใ์ชก้บับุคลากรระดบัปฏิบติัได ้และถา้การบริหารความขดัแยง้
ไดผ้ล ก็จะท าใหก้ารพฒันาหน่วยงานไดรั้บความร่วมมือจากทุกระดบั และงานทุกอยา่งก็จะประสบ
ผลส าเร็จ 
 

5. ข้อเสนอแนะ 
 จาก มุมมองหรือแนวคิดเร่ืองความขดัแยง้นั้นพฒันาการข้ึน  หลงัจากมีการน าเสนอเร่ือง
ความขดัแยง้ในช่วงตน้ศตวรรษท่ี 19 โดยในช่วงแรกนั้นนกัวชิาการมีมุมมองในดา้นลบเก่ียวกบั
เร่ืองความขดัแยง้และคิดวา่ตอ้งขจดัใหห้มดส้ินไป เพราะความขดัแยง้เป็นตวัการท่ีส าคญัซ่ึงพากลุ่ม
หรืองคก์ารไปสู่ความลม้เหลว อยา่งไรก็ตามในช่วงท่ีสอง มุมมองแบบมนุษยสัมพนัธ์  ไดเ้ขา้มา
เปล่ียนความคิดเก่ียวกบัเร่ืองความขดัแยง้ โดยมองวา่เป็นส่ิงท่ีหลีกเล่ียงไม่ไดแ้ละเกิดข้ึนตาม
ธรรมชาติ ดงันั้น มนุษยจึ์งควรยอมรับความขดัแยง้วา่เป็นส่วนหน่ึงของการด าเนินชีวติ  ส่วนมุมมอง
สุดทา้ยช้ีใหเ้ห็นวา่ความขดัแยง้เหมือนเหรียญท่ีมีสองดา้น ดงันั้น ผูน้  าในองคก์ารหรือกลุ่มตอ้งเลือก
ท่ีจะน าความขดัแยง้มาใช้  เพื่อก่อใหเ้กิดประโยชน์แก่องคก์ารของตน  เพราะความขดัแยง้สามารถ
ช่วยใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงและการคิดคน้ส่ิงใหม่ ๆ ท่ีสร้างสรรคภ์ายในกลุ่มและองคก์ารได้  แต่
ทั้งน้ีระดบัความขดัแยง้ตอ้งอยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสม 
 จากแนวคิดแบบร่วมสมยั ซ่ึงเช่ือวา่ความขดัแยง้เป็นส่ิงยากท่ีจะหลีกเล่ียงไดท้ั้งใน
ชีวติประจ าวนัหรือการท างาน และยงัเช่ือวา่ ความขดัแยง้ท่ีเกิดข้ึนนั้นไม่จ  าเป็นตอ้งเป็นความขดัแยง้
ท่ีก่อใหเ้กิดผลเสียเสมอไป  เพราะบางคร้ังความขดัแยง้ท่ีเกิดข้ึนในองคก์าร  หากอยูใ่นระดบัท่ี
เหมาะสมก็จะช่วยกระตุน้ความต่ืนตวัต่อการเปล่ียนแปลง  หรือการคิดคน้นวตักรรมใหม่ ๆ เพื่อใช้
ในการแข่งขนักบัคู่แข่งไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ดงันั้น ผูบ้ริหารจึงตอ้งมีความสามารถต่อการจดัการ 
หรือรับมือกบัความขดัแยง้ท่ีเกิดข้ึนในองคก์ารไดอ้ยา่งเหมาะสม 
 การบริหารความขดัแยง้ท่ีกล่าวมา นบัวา่เป็นแนวคิดในการบริหารแบบใหม่ท่ีอาจจะยงัไม่
เหมาะสมกบัสถานการณ์ความขดัแยง้ในปัจจุบนัไดอ้ยา่งเตม็ท่ี เพื่อเป็นแนวทางท่ีเหมาะสมต่อการ
จดัการความขดัแยง้แบบรอบทิศทาง ภายใตค้วามคิดแบบควบคุมและป้องกนัปัญหาโดยมิใช่เพียง
การแกปั้ญหา แน่นอนวา่โอกาสท่ีความขดัแยง้จะเกิดข้ึนและบานปลายยงัคงมีอยู่  แต่โอกาสท่ีจะ
เกิดข้ึนก็นอ้ยลงตามล าดบั  ถา้ผูบ้ริหารหนัมาศึกษาการใชแ้นวคิดการบริหารความขดัแยง้แบบ 360 
องศาในองคก์ารของตนมากข้ึน  กล่าวคือ ผูบ้ริหารตอ้งพยายามเปล่ียนแนวคิดเร่ืองการจดัการความ
ขดัแยง้ใหม่ จากเดิมท่ีเป็นฝ่ายตั้งรับก็เปล่ียนเป็นฝ่ายรุกแทน การรุกในท่ีน้ีหมายถึง การสร้างก าแพง
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ป้องกนัไม่ใหเ้กิดความขดัแยง้ท่ีไม่สร้างสรรคใ์นองคก์ารของตน  แต่ในขณะเดียวกนัก็สร้างประตู
เล็ก ๆ ไวเ้ปิดรับ หรือสร้างสถานการณ์ความขดัแยง้ท่ีก่อใหเ้กิดประโยชน์แก่องคก์ารข้ึนมาดว้ย ใน
ประเด็นน้ีผูบ้ริหารจ าเป็นจะตอ้งใชป้ระสบการณ์และความคิดเชิงหย ัง่รู้ โดยผา่นสัญชาตญาณ 
ประกอบดว้ยอยา่งไรก็ตาม ถา้การป้องกนัความขดัแยง้ท่ีไดพ้ยายามสร้างข้ึนไม่ไดผ้ล  หรือไม่มี
ประสิทธิภาพเพียงพอแลว้  ขั้นสุดทา้ยท่ีผูบ้ริหารจ าเป็นตอ้งใชก้็คือ การน าเทคนิคบริหารความ
ขดัแยง้ทั้ง 5 ประเภท   ซ่ึงประกอบดว้ย แบบบูรณาการ ( integrating approach) แบบกรุณา/เอ้ือเฟ้ือ  
(obliging approach) แบบครอบง า ( dominating approach) แบบหลีกเล่ียงปัญหา ( avoiding 
approach) แบบประนีประนอม ( compromising approach) เขา้มาใชเ้พื่อลดระดบัความขดัแยง้นั้นมิ
ใหบ้านปลายและเกิดผลเสียแก่องคก์าร 
 ความขัดแย้งภายในหน่วยงานภาครัฐ  
 เน่ืองจากความขดัแยง้ในสังคมไทยมีแนวโนม้เพิ่มมากข้ึน ขณะท่ีพฤติกรรมของคนใน
สังคมเปล่ียนแปลงรวดเร็ว  ซ่ึงเป็นผลจากการเปล่ียนกติกาทางสังคม วกิฤติเศรษฐกิจปัญหาการ
จดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม การด าเนินโครงการขนาดใหญ่ของภาครัฐ ความไม่
ไวว้างใจระหวา่งภาครัฐและภาคประชาชนรวมทั้งการเปล่ียนแปลงของสถานการณ์โลก  ความ
ขดัแยง้ภายในประเทศท่ีมีมากและหลากหลายรูปแบบ เป็นสัญญาณบอกเหตุวา่ สังคมไทยตอ้งเร่ง
รีบเตรียมการทบทวนและพฒันาวธีิจดัการกบัความขดัแยง้ท่ีเคยใชใ้นอดีต ซ่ึงดูจะไม่มี
ประสิทธิภาพพอท่ีจะท าใหส้ังคมสงบ เป็นธรรมและอยูเ่ยน็เป็นสุขทัว่หนา้ในปัจจุบนั การใชค้วาม
รุนแรงในสังคมจะมีตน้ทุนทางสังคมสูง เพราะท าใหเ้กิดความเกลียดชงัและความแตกแยกท่ียากจะ
สมาน นบัเป็นปัญหาความมัน่คงท่ีร้ายแรง เพื่อใหมี้ความพร้อมยิง่ข้ึนในการพฒันาและแสวงหาวธีิ
จดัการความขดัแยง้ท่ีเหมาะสม จึงเป็นหวัใจส าคญัท่ีมีผลต่อทิศทางการเปล่ียนแปลงสังคมและ
การเมืองท่ีปรารถนา ดงันั้น ยทุธศาสตร์สันติวธีิเพื่อความมัน่คงของชาติจึงตอ้งไดรั้บความสนใจ
จากทุกฝ่าย และผลกัดนัใหมี้ผลในทางปฏิบติัอยา่งเร่งด่วน  ทั้งน้ีเพื่อลดความระส ่าระสายในสังคม 
และป้องกนัการขาดศรัทธาต่อระบอบประชาธิปไตย 
 1. ใหอ้งคก์รรัฐใหค้วามส าคญักบัการปฏิบติัตามนโยบายการจดัการความขดัแยง้ดว้ยสันติ
วธีิ ซ่ึงเป็นการน าเสนอนวตักรรมความมัน่คงของชาติท่ีใหค้วามส าคญัในการปกป้องวถีิชีวติดว้ย
สายสัมพนัธ์ท่ีเขม้แขง็ทั้งระหวา่งผูค้นทุกหมู่เหล่าและระหวา่งรัฐกบัประชาชนดว้ยสันติวธีิ  ซ่ึงจะ
ช่วยแกไ้ขปัญหาความขดัแยง้ในปัจจุบนั ลดความขดัแยง้ท่ีไม่จ  าเป็นในอนาคต และเป็นการฟ้ืนฟู
ความไวว้างใจของประชาชนท่ีมีต่อรัฐค าสั่งน้ีจะเป็นการเช่ือมโยงแนวทางส าคญัของ “ยทุธศาสตร์
สันติวธีิเพื่อความมัน่คงของชาติ ” กบั “นโยบายความมัน่คงแห่งชาติ ” ท่ีเนน้การเสริมสร้างพลงั
ความสามคัคี บนพื้นฐานของการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย ในบรรยากาศของการมีทศันคติท่ีดีห่วงใย 
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เอ้ืออาทร ท าใหค้นในชาติอยูร่่วมกนัอยา่งสันติสุข บนพื้นฐานของความหลากหลายในวธีิคิด วถีิ
ชีวติ และวฒันธรรม โดยอาศยัจินตนาการและพลงัปัญญา พร้อมเผชิญและเรียนรู้การแกไ้ขปัญหา
ร่วมกนั และไม่ใชค้วามรุนแรงต่อกนัเม่ือเกิดความขดัแยง้หรือความเห็นต่างกนั  
 2. หลกัการ 
  2.1 การจดัการความขดัแยง้ ตอ้งยดึมัน่ “สันติวธีิ” เป็นวธีิเดียวท่ีเป็นธรรม  และ
สร้างความสงบสุขท่ีย ัง่ยนื โดยเร่ิมตน้ท่ีรัฐ และเจา้หนา้ท่ีของรัฐก่อน 
  2.2 ทศันคติท่ีจะรองรับสันติวธีิ คือ การลดอคติ  และไม่มีความเกลียดชงัต่อคนท่ีมี
ความแตกต่าง โดยไม่เห็นวา่เป็นศตัรู  แต่เป็นเพื่อนร่วมทุกข ์เป้าหมายในการใชส้ันติวธีิตอ้งเป็น
ธรรม ฝ่ายรัฐตอ้งยอมรับภาระบางประการเพื่อประโยชน์แห่งความมัน่คงของชาติและความอยูเ่ยน็
เป็นสุขท่ีย ัง่ยนืของประชาชน 
  2.3 บรรยากาศและเวทีท่ีจะน าไปสู่การเกิดความคิดสร้างสรรคเ์พื่อเกิดการเรียนรู้
และพฒันารูปแบบวธีิการจดัการท่ีเหมาะสมกบัสังคมไทย โดยเฉพาะจากภูมิปัญญาท่ีหลากหลาย
และมีคุณค่าในสังคมไทย ตอ้งอยูบ่นฐานคิดท่ีวา่ “ความหลากหลายทางความเห็นและความแตกต่าง
ทางวฒันธรรมเป็นฐานพลงัของสังคมไทย ” ซ่ึงจะท าใหมี้ทางเลือกหลายทางในการแกไ้ขปัญหา
ความขดัแยง้โดยไม่ใชค้วามรุนแรง 
 3. วตัถุประสงค ์
  3.1 ใหก้บัสังคมในการจดัการความขดัแยง้ ดว้ยการสร้างเกณฑท่ี์ท าใหอ้งคก์รรัฐ
ปรับเปล่ียนวธีิคิด และวธีิการท างาน รวมทั้งการปรับกลไกลการท างาน  และมีกระบวนการ
ด าเนินการท่ีสามารถตรวจสอบและประเมินผลการด าเนินการได ้
  3.2  ฟ้ืนคืนความไวว้างใจ ระหวา่งรัฐและประชาชน  ซ่ึงจะท าใหบ้ทบาทของ
ภาครัฐและภาคประชาชนไดรั้บการยอมรับโดยไม่แบ่งแยกพวกเพื่อความมัน่คงท่ีย ัง่ยนืใน
สังคมไทย 
  3.3 ขจดัความเกลียดชงัหรืออคติท่ีเร่ิมปรากฏข้ึนในสังคมไทยเม่ือความขดัแยง้
ขยายตวัไปกระทบกบัความแตกต่างทางวฒันธรรม หรือเม่ือมีการใหคุ้ณค่ากบัการด าเนินวถีิชีวติท่ี
แตกต่าง 
 4. กลุ่มเป้าหมาย 
  4.1 องคก์รรัฐท่ีมีโครงการขนาดใหญ่  หมายถึง  โครงการท่ีจะมีผลกระทบต่อ
ประชาชนในวงกวา้ง 
  4.2 องคก์รรัฐท่ีมีส่วนส าคญัในการจดัการความขดัแยง้  โดยเฉพาะฝ่ายปกครอง 
ต ารวจ และทหาร 
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 5. แนวทางการปฏิบติัและเกณฑก์ารประเมินผลใหอ้งคก์รตามกลุ่มเป้าหมาย  ก าหนด
แนวทางการปฏิบติัในการจดัการความขดัแยง้เกณฑก์ารประเมินผล  และการปฏิบติัของเจา้หนา้ท่ีรัฐ  
ดงัน้ี 
  5.1 แนวทางปฏิบติั 
   5.1.1 ประกาศวสิัยทศัน์ปรัชญาและยทุธศาสตร์ขององคก์รท่ีสะทอ้นถึง
ความเขา้ใจในคุณค่าของการจดัการความขดัแยง้โดยสันติวธีิ 
   5.1.2  ใหมี้บุคลากรท่ีมีความสามารถในการด าเนินการตามนโยบายการ
จดัการความขดัแยง้ดว้ยสันติวธีิทั้งในระดบับริหารและในระดบัปฏิบติั และใหมี้การพฒันาบุคลากร
การจดัการความขดัแยง้ดว้ยสันติวธีิ  โดยใหมี้การศึกษาและฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมความเขา้ใจเร่ือง
สันติวธีิ ทั้งในเร่ืองปรัชญาความคิดสันติวธีิการต่อสู้อยา่งสันติวธีิของภาคประชาชน  การเจรจา
ต่อรอง การไกล่เกล่ียโดยอาศยัคนกลาง และกระบวนการอ่ืน ๆ เพื่อใหบุ้คลากรภาครัฐท่ีมีหนา้ท่ี
เก่ียวขอ้งกบัความขดัแยง้โดยตรง  และท่ีเก่ียวขอ้งกบัโครงการซ่ึงมีผลต่อความขดัแยง้มีความเขา้ใจ
และมีทกัษะในการเผชิญกบัความขดัแยง้ดว้ยสันติวธีิ 
   5.1.3 วางระบบการจดัการปัญหาความขดัแยง้ ดงัน้ี  
    1) ป้องกนัความขดัแยง้มิใหก้ลายเป็นความรุนแรงดว้ยความ 
“โปร่งใส” ของโครงการ โดยเนน้กระบวนการมีส่วนร่วมของฝ่ายต่าง ๆ อยา่งแทจ้ริง 
    2) จดัการความขดัแยง้ท่ีเกิดข้ึนดว้ยการเคารพสิทธิของประชาชน
และใหมี้การส่ือสารสองทางระหวา่งฝ่ายต่าง ๆ  บนพื้นฐานของความเสมอภาค  ปราศจากอคติ และ
ความเกลียดชงั เพื่อใหก้ารจดัการความขดัแยง้มีความคืบหนา้อยา่งสร้างสรรค ์
    3) จดัการความขดัแยง้ท่ีก าลงัจะกลายเป็นความรุนแรง โดยอาศยั
บุคลากรท่ีมีทศันคติต่อคู่ขดัแยง้อยา่งฉนัทมิ์ตร  มีความเขา้ใจเร่ืองสันติวธีิอยา่งชดัเจนและมีทกัษะ
ในการเผชิญกบัความขดัแยง้ 
  5.2 เกณฑก์ารประเมินผล 
   5.2.1 มีระบบการประเมินผลภายในองคก์รเก่ียวกบัความกา้วหนา้ของการ
ด าเนินการตามแนวทางปฏิบติั ในขอ้ 5.1 
   5.2.2 ด าเนินการประเมินผลตนเอง ตามแนวทางปฏิบติัในขอ้ 5.1  อยา่ง
เป็นระบบ ปีละ 1 คร้ัง แลว้น าเสนอผลการประเมินต่อคณะกรรมการยทุธศาสตร์สันติวธีิ เพื่อ
ประมวลและจดัท ารายงานเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาและเปิดเผยการพิจารณาต่อสาธารณชน 
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  5.3 ในการด าเนินการก าหนดแนวทางการปฏิบติัและเกณฑก์ารประเมินผลในการ
จดัการความขดัแยง้ดว้ยสันติวธีิ ใหค้ณะกรรมการยทุธศาสตร์สันติวธีิเป็นผูใ้หค้  าปรึกษาและแนะน า
ตามค าร้องขอ 
 6. ใหทุ้กองคก์รท่ีเก่ียวขอ้ง  ถือปฏิบติัตาม  “นโยบายการจดัการความขดัแยง้ดว้ยสันติวธีิ ” 
โดยใหส้ านกังานสภาความมัน่คงแห่งชาติเป็นผูรั้บผดิชอบในการบริหารจดัการตามนโยบายน้ี 
 
 กรณศึีกษา: 

 

 ช่องทีไ่ม่ว่าง : สลายช่องว่างระหว่างวยัในทีท่ างาน  

หลงัออกจากหอ้งประชุม อลิสาฟันธงทนัทีวา่คุณนทัที ท่ีปรึกษาครีเอทีฟรุ่นนา้คอยจอ้งจิก
กดัถากถางไอเดียของเธอกลางท่ีประชุมนั้น คือตาแก่หวัด้ือผูไ้ม่ยอมรับวา่ยคุของตวัหมดส้ินลงแลว้  
ในหอ้งท างานถดัไป ฉตัรพรฝ่ายบริหารลูกคา้ก าลงันึกอยากท้ึงผมตวัเองดว้ยความโมโห เม่ือเธอ
เรียกแอน พนกังานฝึกหดัมาสอนงาน แต่กลบัโดนท าหนา้วา่งเปล่าใส่เหมือนกบัจะบอกวา่  “หนูรู้
หมดแลว้”  ยนิดี ผูอ้  านวยการฝ่ายวางแผนถึงกบัอ้ึง เม่ือเธอขอร้องใหสิ้ปปนนท ์ฝ่ายกราฟฟิค ให้
ช่วยออก แบบโปสเตอร์ท่ีตอ้งใชด่้วน แต่เขาปฏิเสธวา่วนัน้ีเขาคงท าใหไ้ม่ได ้เพราะนดักบัเพื่อนไว้
แลว้ 
 ช่องว่างของวยั ช่องว่างของความคิด 

หน่ึงในสาเหตุของความเครียดในท่ีท างาน คือการท่ีคนหลายรุ่นหลายวยัหลายความคิดตอ้ง
มาท างานร่วมกนั ความแตกต่างระหวา่งเลขวยัท่ีสัมพนัธ์กบัเลขไมลข์องประสบการณ์ มกัน ามาซ่ึง
ความไม่เขา้ใจจนก่อตวักลายเป็นความขดัแยง้ในท่ีสุดความจริงท่ีอลิสา ฉตัรพรและยนิดีอาจลืมเสีย
สนิทมีอยูว่า่ แมจ้ะท างานดว้ยยากเพียงใด แต่คน ท างานในวยัท่ีแตกต่างนั้นก็มีคุณสมบติับางอยา่งท่ี
คนรุ่นเธอไม่มี บางทีความแตกต่างอาจคือกุญแจแห่งความส าเร็จ เพียงยอมเปิดใจท าความรู้จกัคน
แต่ละรุ่นใหลึ้กซ้ึง พวกเธออาจจะไดพ้บโลกกวา้งใบใหม่ท่ีงดงามดว้ยความหลากหลาย และเลือกท่ี
จะส่ือสารไดถู้กช่องถูกกลุ่มก็อาจจะไดอ้ะไรใหม่ๆท่ีคาดไม่ถึงใครเป็นใครในท่ีท างานเราจะแบ่งรุ่น
ของเพื่อนร่วมงานในท่ีท างานใหเ้ห็นชดัๆ ก่อน โดยจ าแนกจากช่วงปีท่ีเกิดซ่ึงจะสัมพนัธ์กบั
ประสบการณ์ในช่วงเติบโต ท าใหเ้ห็นยคุสมยัท่ีหล่อหลอมความคิดของพวกเขาไดช้ดัเจนข้ึน 

 กลุ่มลายคราม—เกดิก่อนปี2488 

ไม่วา่จะด ารงต าแหน่งกรรมการท่ีปรึกษาใหญ่ หรือเป็นพนกังานวยัใกลเ้กษียณ แต่กลุ่มน้ี
จะมี ผูค้นนบัหนา้ถือตามากมาย อนัเน่ืองมาจากประสบการณ์การท างานของพวกเขายาวนานมาก 
ท่ีสุด คนกลุ่มน้ีเกิดก่อนสงครามโลกคร้ังท่ีสองจะยติุ จึงเติบโตมาท่ามกลางสภาพบา้นเมืองท่ีมี 



30 

 

ทรัพยากรจ ากดั ท าใหรู้้จกัคุณค่าของเงิน มกัมีคุณลกัษณะท่ีมัน่คง เช่ือใจได ้สู้งานหนกั ใชจ่้าย อยา่ง
รู้คิด และมีความภกัดีต่อองคก์รสูง 

 ท างานกบักลุ่มลายคราม 

ใหเ้กียรติและความเคารพอยา่งสูงต่อพวกเขา เม่ือคุณใหเ้กียรติผูใ้หญ่ ผูใ้หญ่ก็จะใหเ้กียรติ
คุณ ถา้บงัเอิญคุณมีต าแหน่งสูงกวา่พวกเขา จงแสดงความช่ืนชมในความเป็นเสาหลกัขององคก์ร 
และรับฟังเม่ือพวกเขาถ่ายทอดประสบการณ์ในอดีต ประวติัการต่อสู้และการร่วมใจกนัจนผา่นพน้
ความยากล าบาก เพราะนัน่คือส่ิงท่ีคนรุ่นหลงัไม่มีและไม่รู้จกั อยา่มองวา่การท่ีกลุ่มลายครามคือ
หมาล่าเน้ือท่ีไม่มีท่ีไป แต่ท่ีพวกเขาท างานจนเกษียณเพราะพวกเขาเช่ือในคุณค่าของความมัน่คง
และซ่ือสัตยเ์ป็นท่ีสุด 
 กลุ่มเบบีบู้ม - เกดิ 2499-2507  
 หลงัสงครามยติุ ประเทศเขา้สู่ความสงบ การรณรงคคุ์มก าเนิดยงัไม่แพร่หลาย จึงเกิด
พลเมืองตวันอ้ย ๆ ข้ึนมากมาย เบบ้ีบูมเติบโตข้ึนท่ามกลางความเปล่ียนแปลงและการแข่งขนักบัคน
วยัเดียวกนัเพื่อใหไ้ดง้าน ยิง่เม่ือประเทศก าลงัพฒันาไปสู่ความเป็นอุตสาหกรรม เบบ้ีบูมก็ยิง่
จ  าเป็นตอ้งท างานหนกัมากข้ึน อาจท างานเตม็เหยยีดวนัละแปดชัว่โมงวนัละหกสัปดาห์ ลูกจา้งเบ
บ้ีบูมมกัเคยชินกบัการพิสูจน์ตวัเองเพื่อใหน้ายจา้งยอมรับในศกัยภาพ การกา้วไปสู่ต าแหน่งใหญ่นั้น
ตอ้งใชเ้วลาและแรงผลกัดนัอยา่งสูง 
 ท างานกบักลุ่มเบบีบู้ม 

แสดงความนบัถือ  รับฟังและเรียนรู้จากประสบการณ์ของเบบ้ีบูมแลว้พยายามปรับใชใ้ห้
เป็นประโยชน์ ไม่วา่คุณจะเก่งกาจหรือประสบความส าเร็จเพียงใด คุณก็ยงัตอ้งเรียนรู้อยูเ่สมอ อยา่
แสดงออกวา่การท างานหนกัคือการถูกเอาเปรียบ เพราะเบบ้ีบูมใหคุ้ณค่าต่อการท างานอยา่งทุ่มเท 
ในองคก์รใหญ่ๆ ท่ีมีประวติัศาสตร์ยาวนานและบริหารโดยเบบ้ีบูมควรพยายามเรียนรู้วฒันธรรม
องคก์รก่อนวา่มีการเจริญเติบโตมาอยา่งไรก่อนท่ีจะเสนอใหริ้เร่ิมการเปล่ียนแปลงใดๆ 

 

 กลุ่มเจนเนเรช่ัน X — เกดิปี 2508-2523 

เจเนอเรชัน่  X ลืมตาดูโลกเม่ือมนุษยชาติส่งยานอวกาศออกไปนอกโลกไดส้ าเร็จ ของเล่น
ฮิต ของเด็กรุ่นน้ีจึงไม่ใช่มา้โยกหรือตุก๊ตาหมีอีกต่อไป แต่คือวดีิโอ เกมกดและวอลค์แมน พวกเขา 
เติบโตมาในยคุรอยต่อของอนาล็อกกบัดิจิตอล ท่ามกลางเทคโนโลยท่ีีสร้างความต่ืนตาต่ืนใจ ทวา่
สังคมท่ีเปล่ียนแปลงในทางวตัถุกลบัท าใหส้ถาบนัครอบครัวสั่นคลอน ความภกัดีในองคก์ร ของคน
รุ่นน้ีจึงคลายลงมาก น ามาสู่การลาออกและเปล่ียนงานเป็นวา่เล่น ไม่แปลกท่ีชาวเบบ้ีบูม ผูไ้ม่เคย
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เก่ียงท่ีจะท าโอทีจนดึกด่ืน จะอ้ึงท่ีชาวเจนเนเรชัน่ X จะปฏิเสธและอาจลาออกไปหางาน  ใหม่
หนา้ตาเฉย ทั้งน้ีเพราะชาวเจนเนเรชัน่ X เช่ือวา่งานไม่ใช่ทุกส่ิงทุกอยา่งของชีวติ 

ท างานกบักลุ่มเจเนเรช่ัน X  
ตอ้งพดูใหก้ระชบั ชดัเจน ไม่ออ้มคอ้ม คนเจเนเรชัน่ X ชอบความตรงไปตรงมา คุณ

สามารถใชอี้เมลก์บักลุ่มน้ีไดถ้า้คิดวา่อีเมลจ์ะช่วยใหไ้ดใ้จความและตรงเป้าหมายมากข้ึน แต่ถา้เป็น
เร่ืองใหญ่จริงๆ ควรพดูกนัต่อหนา้ คนกลุ่มน้ีไม่ชอบถูกบงการ ผูใ้หญ่แค่ใหน้โยบายกวา้งๆ แลว้เปิด
โอกาสใหเ้ขาแกปั้ญหาดว้ยตวัเองจะดีท่ีสุด เบบ้ีบูมควรลดความหวงัวา่เจนเนเรชัน่ X จะท างานหนกั
ไม่มีวนัหยดุและกา้วไปอยา่งชา้ๆเหมือนตนคนกลุ่มน้ีตอ้งการชีวติท่ีสมดุลและไม่ชอบการติดอยูก่บั
ท่ี 

 กลุ่มมิลเลนเนียม — เกดิปี 2524 เป็นต้นมา 

น่ีคือกลุ่มคนท างานหนา้ใหม่ไฟแรงท่ียงัอ่อนประสบการณ์ บางคนอาจยงัเรียนไม่จบเสีย
ดว้ยซ ้ าหรือมีแผนชีวติท่ีจะเรียนต่อ น่ีคือกลุ่มท่ีโตมาพร้อมกบัคอมพิวเตอร์และโทรศพัทมื์อถือ 
รวมทั้งระบบการศึกษาท่ีเร่ิมใหค้วามส าคญักบัการคิดมากกวา่การท่องจ า พวกเขามีพอ่แม่ท่ีมีความรู้
สูง จึงสนบัสนุนใหไ้ดเ้สริมทกัษะในดา้นต่างๆ ตั้งแต่ยงัเด็ก มิลเลนเนียมจึงชอบแสดงออก มีความ
เป็นตวัของตวัเองสูงและสนุกกบัการท างานเป็นทีม ไม่ชอบอยูใ่นกรอบและไม่ชอบเง่ือนไข ดงันั้น
ขณะท่ีเจนเนอเรชัน่ X เปล่ียนงานคร้ังท่ีสิบสองไปเป็นผูบ้ริหารระดบัสูงกินเงินเดือนเรือน แสน มิ
ลเลนเนียมอาจลาออกไปเร่ิมธุรกิจเล็กๆของตวัเอง ท างานกบักลุ่มมิลเลนเนียม  ทา้ทายพวกเขาดว้ย
ภารกิจใหม่ ๆ มิลเลนเนียมชอบความเป็นคนส าคญั การไดเ้พิ่มความรับผดิชอบเหมือนการใหค้  าชม 
จะถูกใจมิลเลนเนียมมากถา้เปิดโอกาสใหพ้วกเขาไดแ้สดงความคิดเห็นเหมือนเป็นหน่ึงในทีม 
ผูใ้หญ่ท่ียอมรับพวกเขาจะไดรั้บการยอมรับจากพวกเขาดว้ยโดยอตัโนมติั พวกเขาชอบใหคุ้ณแสดง
ปฏิกิริยาต่อส่ิงท่ีเขาท าทุกขณะจิต “ความคิดเห็น ”ของเพื่อนร่วมงานส าคญักบัพวกเขามากแค่เขา้ใจ
ทุกอยา่งก็ลงตวั 
 สลายช่องว่างสร้างความเข้าใจ 

 เม่ือเขา้ใจถ่องแทแ้ลว้วา่ใครมีค่านิยมในชีวติอยา่งไร ใครๆ ก็สามารถสร้างสะพานขา้ม
ช่องวา่งเพื่อกา้วขา้มไปหากนัไดสู้ตรสร้างขา้มช่องวา่งระหวา่งวยัมีอยูแ่ค่สามขั้นตอน  
 - เขา้ใจถึงความแตกต่าง ยอมรับวา่คนเราถูกหล่อหลอมมาไม่เหมือนกนั คนท่ีมีความเช่ือ
หรือทศันคติต่อชีวติไม่เหมือนคุณไม่ใช่คนไม่ดีเสมอไป 
 - ชมจุดดีแทนท่ีจะต่อตา้นใหม้องหาจุดเด่นในคนแต่ละกลุ่มใหพ้บ  

 - บริหารความแตกต่างเปล่ียนวธีิส่ือสารใหเ้ขา้ถึงคนท่ีตอ้งท างานดว้ย  
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 หลงัออกจากหอ้งประชุมตอนเท่ียงอลิสาก็เขา้ใจแลว้วา่คุณนทัทีก าลงัพยายามเตือนเธอวา่
แผนโฆษณาของเธอนั้นลืมค านึงถึงจริยธรรมทางสังคม คุณนทัทีเคยถูกส่ือถล่มเละมาแลว้เพราะ
สาเหตุน้ี ในหอ้งท างานถดัไป ฉตัรพรขอความคิดเห็นจากแอนวา่ถา้เป็นแอน จะตดัสินใจกบัลูกคา้
รายน้ีอยา่งไร แอนตาเป็นประกายขณะแสดงความคิดของเธอดว้ยความกระตือรือร้นยนิดีบอกสิปป
นนทว์า่ถา้แบบไม่เสร็จวนัน้ีเธอจะไม่ไดง้านภายในวนัศุกร์ สิปปนนทจึ์งโทรศพัทเ์ช็คโรงพิมพใ์หม่
และไดค้  าตอบวา่ท าไดห้ากส่งแบบก่อนพรุ่งน้ีเท่ียง สิปปนนทรั์บปากจะรีบท างานใหเ้สร็จก่อนสิบ
เอด็โมงวนัพรุ่งน้ี เพื่อใหย้นิดีตรวจสอบก่อนส่งโรงพิมพ ์
 หวัใจส าคญัของการปิดช่องวา่ง คือการเคารพในกนัและกนั เม่ือคนรุ่นหลงัเคารพใน
ประสบการณ์ของคนรุ่นก่อน และคนรุ่นก่อนยอมเปิดใจกวา้งรับความกระตือรือร้นท่ีสดใหม่ของ
คนรุ่นหลงั ท่ีท างานจะมีคนสักก่ีรุ่นก่ีวยัก็ยอ่มไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไ ป และปัญหาความขดัแยง้ก็จะไม่
เกิดข้ึน ถา้เราเคารพสิทธิของแต่ละบุคคล ซ่ึงส่ิงท่ีส าคญัท่ีสุดก็คือหากผูบ้ริหารพร้อมท่ีจะเปิดใจรับ
ฟังส่ิงท่ีเกิดข้ึนทั้งภายในและภายนอกตนเอง จะเกิดความเขา้ใจอยา่งแทจ้ริงถึงปรากฎการณ์ของ
ความขดัแยง้ดงักล่าว และใชห้ลกัของการเอาใจเขามาใส่ใจเรา (Empathy) การเคารพนบัถือและให้
เกียรติมนุษย ์ (Respect) และความจริงใจ (Genuineness) ตามหลกัการของการสร้างสัมพนัธภาพ 
ตลอดจนน าการหลกัของพรหมวหิารมาใชก้บัผูใ้ตบ้งัคบับญัชา ซ่ึงเร่ิมจากความรัก ความเขา้ใจ 
ความปรารถนาท่ีจะช่วยเหลือเม่ือเขามีปัญหาและความทุกข ์ความปรารถนาดีและการพลอยยนิดีต่อ
ความสุขของเขา ตลอดจนความเขา้ใจถึงเหตุปัจจยัต่อปัญหาท่ีเกิดข้ึนโดยยอมรับและพยามแกไ้ข
อยา่งดีท่ีสุดเพื่อใหผู้ใ้ตบ้งัคบับญัชาเหล่านั้น มีขวญัก าลงัใจในการท างานอยา่งมีความสุข ซ่ึงเป็น
การป้องกนัปัญหาท่ีจะเกิดข้ึนและเม่ือเกิดความขดัแยง้ก็จะสามารถบริหารความขดัแยง้ในองคก์ร
อยา่งมีประสิทธิภาพสูงสุด 
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ความขดัแย้ง 
ไม่ใช่เร่ืองเลวร้าย  

ไม่ใช่เร่ืองทีจ่ะท าให้องค์กรเส่ือมโทรม 
เพยีงอย่างเดียว  
แต่ความขดัแย้ง 

จะท าให้เราได้คดิได้ไตร่ตรองอย่างรอบคอบ  
หรือได้ระดมมนัสมอง  

เพือ่หาบรรทดัฐานของความถูกต้อง  
และความเป็นจริง น่ีคอืการบริหารความขดัแย้ง 
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