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บทคัดย่อ 

 องค์การภาครัฐและภาคเอกชนมีทรัพยากรมนุษย์เป็นผู้ขับเคลื่อนการท างานให้องค์การ
บรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ หากบุคลากรเกิดความขัดแย้งไม่ลงรอยกัน ไม่สามารถท างานร่วมกัน หรือ
ประสานประโยชน์ให้เกิดการท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้ว  ย่อมส่งผลต่อการด าเนินงานของ
องค์การและท าให้องค์การไม่สามารถก้าวหน้าได้อย่างมั่นคง ด้วยความส าคัญของความขัดแย้ง 
ผู้บริหารองค์การจึงควรน าแนวคิดที่เกี่ยวกับความขัดแย้งสมัยใหม่มาสร้างวิธีการแก้ไขปัญหาในเรื่อง
ความขัดแย้งอย่างเหมาะสม โดยเข้าใจถึงสาเหตุของความขัดแย้งว่ามีหลายสาเหตุ เช่น ความขัดแย้ง 
ทีเ่กี่ยวข้องกับโครงสร้างและอ านาจหน้าที่ การติดต่อสื่อสาร ผลประโยชน์ การแย่งชิงทรัพยากร และ
ความขัดแย้งจากบุคลิกภาพเฉพาะตัวของบุคคล เป็นต้น 
 ส าหรับการศึกษาเกี่ยวกับกระบวนการของความขัดแย้งของ สเต็บเพน รอบบินส์ ประกอบด้วย 
5 ระยะ ได้แก่ (1) ก่อตัวของการต่อต้าน หรือความไม่ลงรอยที่รุนแรงพอ (2) ฝ่ายที่เกี่ยวข้องรับรู้                
ถึงความขัดแย้ง (3) ตั้งใจท าอย่างใดอย่างหนึ่ง (4) พฤติกรรมที่แสดงออกมา และ (5) ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น  
จากความขัดแย้ง จากการศึกษาของ โทมัส และคิลแมน พบว่า การจัดการความขัดแย้ง อย่างสร้างสรรค์
มี 5 รูปแบบ ได้แก่ การแข่งขัน การประนีประนอม การร่วมมือ การหลีกเลี่ยง และการยินยอม                
โดยจะต้องน ามาปฏิบัติให้เหมาะสมกับสถานการณ์ท่ีแตกต่างกัน 
 อย่างไรก็ดี การจัดการความขัดแย้งในองค์การอย่างสร้างสรรค์ ผู้บริหารจะต้องมีบทบาท
ส าคัญในการจัดการความขัดแย้งและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นด้วยความเข้าใจธรรมชาติของมนุษย์ และ
เปิดใจกว้างที่จะแก้ไขปัญหาอย่างมีส่วนร่วม เพ่ือให้บุคลากรในองค์การสามารถสร้างผลการท างาน                   
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและน าไปสู่การบริหารงานองค์การได้อย่างสร้างสรรค์  
 
ค าส าคัญ:  ความขัดแย้ง  การแก้ไขปัญหา  การจัดการความขัดแย้ง 
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ABSTRACTS 
 Public and private sector. Human resources is driven organization working to 
achieve. The personnel conflicts are affect to the performance of the organization and 
the organization can not progress steadily. Therefore Manager should take on the 
concept of conflicts (The Interactionist view of conflict) to create a way to resolve the 
conflict properly. The causes of the conflicts that have multiple causes, including 
conflict related to the structure and authority, communication, Scarce RESOURCE, and 
conflict from characteristics of individual. 
 For the study on the process of conflict of Robbins has five phases: (1) Potential 
opposition or incompatibility (2) cognition and personalization (3) intention (4) behavior 
(5) outcomes. The study found that Thomas and Kilmann Conflict Management 
constructively with five types: competing, compromising, cooperating and avoiding and 
accommodating must be adopted to suit the situation. 
 However, creative conflict management in organizations. It is the duty of the 
executive to manage conflict and resolve problems with the understanding of human 
nature, open-minded to participant. The personnel in the organization can create work 
effectively and lead management organization creatively. 
 
Keywords:  Conflict, Solution, Conflict Management 
 
บทน า  
 ความขัดแย้งเป็นส่วนหนึ่งของการใช้ชีวิตในองค์การสมัยใหม่ Thomas & Schmidt 
(1976) ได้กล่าวว่า ผู้บริหารต้องใช้เวลาไปกับความขัดแย้งหรือผลจากความขัดแย้งโดยเฉลี่ยถึง           
ร้อยละ 20 ของเวลาทั้งหมดที่ใช้ในการท างานต่อวัน ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ Caldwell & 
Spinks (1983) ที่เห็นว่า ความขัดแย้งเป็นสิ่งที่ผู้บริหารหลีกเลี่ยงไม่ได้ และผู้บริหารมีแนวโน้ม                  
ที่จะต้องเสียเวลาไปกับการจัดการความขัดแย้งที่สูงขึ้น โดยเฉลี่ยถึงร้อยละ 25 -30 ของเวลา                
การท างานในการแก้ไขความขัดแย้ง จึงเป็นข้อมูลที่ชี้ให้เห็นว่า ความขัดแย้งเป็นสิ่งที่ส าคัญที่ผู้บริหาร
ควรให้ความส าคัญ เพ่ือบริหารจัดการความขัดแย้งในองค์การได้อย่างเหมาะสม ทั้งนี้ความขัดแย้ง                
มาจากหลายสาเหตุ โดยสาเหตุที่ส าคัญ ได้แก่ การแย่งชิงทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัด ความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล การแย่งชิงความดีความชอบ การแย่งชิงอ านาจ ความไม่ชัดเจนของอ านาจหน้าที่                 
ความรับผิดชอบและอ านาจการตัดสินใจ (Greenberg & Baron, 1997) รวมทั้งเกิดมาจากการสื่อสาร
ที่ผิดพลาด และการรับรู้ทางวัฒนธรรมที่มีความแตกต่างกัน  
 จากการศึกษาของนักวิชาการ ซึ่งมีมุมมองต่อความขัดแย้งทั้งในแง่ลบและแง่บวก                   
โดยมุมมองแง่ลบ (Destructive Conflict) จะมองว่าความขัดแย้งเป็นสิ่งที่ควรหลีกเลี่ยงและไม่ควร     
ให้เกิดขึ้นในการองค์การ เพราะหากปล่อยให้เกิดขึ้นไว้จะท าให้ขาดประสิทธิภาพของทีมงานได้ท าให้
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องค์การขาดประสิทธิภาพ ส่วนมุมมองต่อความขัดแย้ง ในแง่บวกมองว่า (Constructive Conflict) 
ความขัดแย้งเป็นประโยชน์กับองค์การท าให้องค์การมีความคิดเห็นใหม่ ๆ และควรจะต้องรักษาระดับ
ความขัดแย้งที่มีต่อการท างาน เพ่ือให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ สร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ และท าให้เกิด
ความก้าวหน้าขององค์การ (Sullivan & Decker, 2005)  
 ดังนั้น ผู้บริหารองค์การควรมีมุมมองต่อความขัดแย้งเชิงสร้างสรรค์ มีการแก้ไขปัญหา               
ในทุกระดับขององค์การอย่างสร้างสรรค์ (win-win Solution) เพ่ือรักษาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
ในองค์การให้สามารถท างานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ และองค์การสามารถขับเคลื่อนไป
ข้างหน้าได้อย่างราบรื่นและยั่งยืนต่อไป โดยเนื้อหาของบทความนี้จะขอน าเสนอความหมายและ
แนวคิดของความขัดแย้ง ประเภทของความขัดแย้ง สาเหตุความขัดแย้ง กระบวนการความขัดแย้ง 
การจัดการความขัดแย้ง และเทคนิคการจัดการความขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์ ตามล าดับ 
 
ความหมายและแนวคิดของความขัดแย้ง (Conflict) 
 1. ความหมายของความขัดแย้ง จากการศึกษามีนักวิชาการที่ให้ความหมายไว้อย่าง
หลากหลาย ซึ่งมีสาระส าคัญโดยสังเขป ดังนี้ 
  ความขัดแย้งเป็นกระบวนการทางสังคม ความขัดแย้งเกิดขึ้นเมื่อแต่ละฝ่ายมีจุดยืน 
จุดมุ่งหมายที่ไปด้วยกันไม่ได้  และมีค่านิยมที่ต่างกัน การรับรู้ที่แตกต่างกัน ความขัดแย้งเป็น                       
การปฏิสัมพันธ์โดยตรงระหว่างบุคคล กลุ่มบุคคล องค์การ หรือระหว่างประเทศตั้งแต่ 2 ฝ่ายขึ้นไป              
ความขัดแย้งเป็นพฤติกรรมที่ สังเกตเห็นได้ โดยอาจเป็นค าพูดหรือไม่ใช่ค าพูด แสดงออกโดยพยายาม
ขัดขวาง บีบบังคับต่อต้านท าอันตรายฝ่ายตรงข้าม (Filley, 1975) สอดคล้องกับ Katz & Kahn (1978) 
ได้ให้ความหมายว่า ความขัดแย้งเป็นปฏิสัมพันธ์โดยตรงระหว่างบุคคล กลุ่มบุคคล องค์การ หรือ                
ในระดับประเทศ ตั้งแต่สองฝ่ายหรือมากกว่าสองฝ่ายขึ้นไป โดยที่ฝ่ายหนึ่งพยายามป้องกัน หรือ                 
บีบบังคับเพ่ือผลบางอย่าง ในขณะเดียวกันอีกฝ่ายหนึ่งพยายามต่อต้าน ความขัดแย้งเป็นพฤติกรรม              
ที่สังเกตเห็นได้ อาจเกิดจากค าพูดหรือการกระท าที่แสดงออกโดยพยายามขัดขวาง  บีบบังคับ                  
ท าอันตราย หรือต่อต้าน ส่วน Stoner (1978) ได้ให้ความหมายว่าความขัดแย้งในองค์การ คือ                 
การตกลงกันไม่ ได้ระหว่า งสมาชิกในองค์การ  หรือกลุ่มตั้ งแต่สองคน หรือมากกว่าขึ้นไป                       
โดยความขัดแย้งนั้นเกิดจากการที่บุคคล หรือกลุ่มคนจ าเป็นต้องร่วมกันในการใช้ทรัพยากรที่มีจ ากัด 
หรือกิจกรรมการท างาน หรือเกิดจากการที่บุคคลมีความแตกต่างกันในด้านสถานภาพ เป้าหมาย ค่านิยม 
และการรับรู้ ต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง นอกจากนี้ Scott (1990 อ้างใน Yoder, 1995) ได้ให้ความหมายว่า 
ความขัดแย้งเกิดจากการรับรู้ที่ตรงข้ามกัน หรือรับรู้ในความแตกต่างของความเชื่อ ค่านิยม ทัศนคติ 
เป้าหมาย การล าดับความส าคัญ วิธีการ ข้อมูล การให้สัญญาต่อกัน ความคิด การแปลผล ข้อเท็จจริง 
บุคลิกภาพ ภูมิหลัง ความต้องการ ความสนใจ และแรงจูงใจ  
  สรุปได้ว่า ความขัดแย้ง หมายถึง สภาวการณ์ที่บุคคลสองฝ่ายมีความแตกต่าง                 
ทางความคิดความเชื่อ ความเห็น การรับรู้ ค่านิยม ทัศนคติ เป้าหมาย และประสบการณ์ ผลประโยชน์
และทรัพยากร ท าให้เกิดพฤติกรรมท่ีตกลงกันไม่ได้  โดยอีกฝ่ายหนึ่งไม่เห็นพ้องด้วย ไม่พอใจ พยายาม 
กีดกัน และต่อต้านอีกฝ่ายหนึ่ง   
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 2. แนวความคิดที่เกี่ยวกับความขัดแย้ง แนวความคิดที่เกี่ยวกับความขัดแย้งได้ให้มุมมอง
ความเชื่อเกี่ยวกับความขัดแย้ง ไว้ 3 ทัศนะ ได้แก่ (Robbins, 2001)   
  2.1 แนวคิดแบบดั้งเดิม ช่วง ค.ศ. 1930-1940 (The Traditional View) เป็นมุมมอง
ยุคเริ่มแรกที่เชื่อว่า  บรรดาความขัดแย้งทั้งหลายล้วนเป็นสิ่งที่ เลวร้าย ความขัดแย้งถูกมอง             
ในแง่ลบ โดยมองว่าเป็นการสร้างความรุนแรง (Violence) การท าลาย (Destruction) หรือความไร้
เหตุผล (Irrationality) มองว่าความขัดแย้งจึงเป็นเรื่องท่ีเสียหายควรหลีกเลี่ยงให้เกิดข้ึนในองค์การ  
    2.2 แนวคิดเชิงมนุษยสัมพันธ์ ช่วงระหว่างทศวรรษ 1940 - กลางทศวรรษ 1970                   
(The Human Relations) มุมมองเชิงมนุษยสัมพันธ์เชื่อว่าความขัดแย้งเป็นเรื่องปกติที่เกิดขึ้นได้                   
โดยธรรมชาติได้ในทุกกลุ่มหรือทุกองค์การเนื่องจากความขัดแย้งเป็นสิ่งที่มิอาจหลีกเลี่ยงได้ ความขัดแย้ง
ไม่สามารถขจัดความขัดแย้งให้หมดไป และหลายครั้งที่ความขัดแย้งได้ส่งเสริมการท างานของกลุ่ม   
   2.3 แนวคิดแบบนักปฏิสัมพันธ์ (The  Interactionist  View) หรือ แนวความคิด
สมัยใหม่ (Contemporary View) ในขณะที่มุมมองเชิงมนุษยสัมพันธ์ให้การยอมรับเรื่องความขัดแย้งนั้น 
แนวคิดแบบนักปฏิสัมพันธ์กลับกระตุ้นส่งเสริมให้เกิดความขัดแย้งขึ้น และความขัดแย้งไว้ในองค์การ 
ในระดับที่เพียงพอที่กลุ่มยังสามารถท างานร่วมกันได้ เกิดการวิพากษ์วิจารณ์ตนเองและเกิดความคิด
สร้างสรรค์ใหม่ ๆ ขึ้น กล่าวคือ ความขัดแย้งในสมัยใหม่นี้มีมุมมองแบบนักปฏิสัมพันธ์ 
  จากแนวคิดท้ัง 3 กลุ่มนี้สามารถสรุปได้เป็น 2 กลุ่ม คือ แนวคิดแบบดั้งเดิม และแนวคิด
สมัยใหม่ ซึ่งได้แสดงไว้ดังตารางที่ 1 โดยนักวิชาการที่สนับสนุนแนวคิดแบบดั้งเดิม คือ Max Weber 
และ Frederick Taylor ที่มีความคิดเห็นตรงกันว่า ความขัดแย้งเป็นสิ่งที่ไม่มีประโยชน์เป็นการท าให้
การปฏิบัติงานมีผลสัมฤทธิ์ต่ า ก่อให้เกิดความเฉื่อยชา และไม่สร้ างสรรค์ โดยได้ค้นหาวิธีแก้ปัญหา
ความขัดแย้ง อาทิ การออกกฎระเบียบ มีกระบวนการที่เข้มงวด เพ่ือที่จะให้ความขัดแย้งหมดไป               
แต่ส าหรับแนวคิดสมัยใหม่มีความเห็นว่าความขัดแย้งเป็นธรรมชาติหลีกเลี่ยงไม่ได้จึงต้องรักษาระดับ
ให้เหมาะสม เพ่ือส่งผลให้การปฏิบัติงานดีและองค์การมีความเจริญก้าวหน้า (ศุภกร อ่ิมวัฒนกุล, 
2553) 
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ตารางท่ี 1 เปรียบเทียบแนวคิดเกี่ยวกับความขัดแย้งแบบดั้งเดิมกับแนวคิดเกี่ยวกับความขัดแย้ง
สมัยใหม่ 

 
แนวดั้งเดิม แนวคิดสมัยใหม่ 

1. ความขัดแย้งควรจ ากัดให้หมดไปจาก
องค์การ ความขัดแย้งจะท าให้องค์การ
เกิดความแตกแยก และเป็นตัวการท างาน
ไม่มีประสิทธิภาพ 

 
2. ในองค์การที่มีการบริหารที่ดี จะไม่มี

ความขัดแย้ง 
3. ความขัดแย้งสามารถหลีกเลี่ยงได้ 
4. ความขัดแย้งเป็นผลมาจาก             

ความผิดพลาดของการบริหาร 
 
5. ความขัดแย้งเป็นสิ่งเลวร้าย เพราะ

น าไปสู่ความเครียด ไม่พอใจกันและ               
ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ 

1. ความขัดแย้งอาจก่อให้เกิดผลดีในการส่งเสริมการ
ปฏิบัติงานในองค์การ มีแนวคิดใหม่ ๆ บริหารงาน  
หรืออาจก่อให้เกิดผลเสียจากความขัดแย้งได้เช่นกัน 
ดังนั้น ความขัดแย้งจะประโยชน์หรือโทษขึ้นอยู่กับ
วิธีการจัดการความขัดแย้ง 

2. ความขัดแย้งในองค์การในระดับท่ีเหมาะสมจะ
ช่วยกระตุ้นและจูงใจการท างานให้มีประสิทธิภาพ 

3. ความขัดแย้งเป็นส่วนหนึ่งขององค์การ 
4. ความขัดแย้งเป็นผลมาจากความแตกต่างของ

สิ่งจูงใจที่ได้รับ เป้าหมายและค่านิยมในองค์การ 
รวมทั้งจากความก้าวร้าวตามธรรมชาติของมนุษย์ 

5. ความขัดแย้งเป็นสิ่งที่ดี เพราะจะช่วยกระตุ้นให้คน
พยายามแก้ปัญหาและสร้างสรรค์ความคิดใหม่ ๆ 

  
ประเภทของความขัดแย้ง 
 ประเภทความขัดแย้งสามารถแบ่งออกเป็น 5 ลักษณะ ดังนี้ (สุพาน ีสฤษฎ์วานิช, 2549)  
 1. ลักษณะที่ 1 แบ่งตามผลที่มีต่อองค์การ 
  1.1 Functional Conflict หรือ Constructive Conflict เป็นความขัดแย้งที่เป็นประโยชน์
กับองค์การท าให้องค์การรอบคอบไม่เฉื่อยชา มีความคิดเห็นใหม่ ๆ  
  1.2 Dysfunctional Conflict หรือ Destructive Conflict เป็นความขัดแย้งที่ท าให้
องค์การเสียหายก่อให้เกิดผลลบต่อองค์การ ท าให้เกิดการแตกแยก ท าลายบรรยากาศในการท างาน 
 2. ลักษณะที่ 2 พิจารณาเป้าหมายของความขัดแย้ง 
  2.1 ความขัดแย้งในเรื่องงาน (Task Conflict) ในการท างานอาจมีวัตถุประสงค์ที่ต่างกัน
หรือมีความเห็นในเรื่องงานที่แตกต่างกัน หรือกรณีที่งานต้องขึ้นอยู่ต่อกัน ต้องรอกัน จึงท าให้เกิด
ความขัดแย้ง 
  2.2 ความขัดแย้งเรื่องความสัมพันธ์ (Relationship Conflict) คนเราอาจมีความสัมพันธ์
ที่ไม่ดีต่อกันได้ เนื่องมาจากสาเหตุหลากหลาย เช่น ความเข้าใจผิด ท าให้มีทัศนคติและความสัมพันธ์    
ที่ไม่ดีต่อกัน เป็นต้น 
  2.3 ความขัดแย้งในเรื่องกระบวนการ (Process Conflict) จะเป็นความขัดแย้งในเรื่อง
วิธีการท างาน หรือการกระท าท่ีแตกต่างกัน แม้จะมีเป้าหมายอย่างเดียวกัน 
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 3. ลักษณะที่ 3 พิจารณาจากประเด็น (Issues) ของความขัดแย้ง 
  3.1 Goal Conflict เป็นความขัดแย้งในเป้าหมายที่ต่างกัน เช่น เป้าหมายการท างาน
ของฝ่ายขายกับฝ่ายผลิตที่แตกต่างกัน 
  3.2 Cognitive Conflict เป็นความคิดเห็นหรือความเชื่อที่แตกต่างกัน เช่น ความคิดเห็น
ที่มีต่อพรรคการเมืองว่าพรรคใดดีกว่ากัน 
  3.3 Affective Conflict เป็นความรู้สึกอารมณ์ที่ต่างกัน ความชอบที่แตกต่างกัน เช่น 
บางคนอาจชอบอาหารอีสาน บางคนชอบอาหารฝรั่ง 
  3.4 Behavioral Conflict เป็นพฤติกรรมหรือการกระท าที่แสดงออกต่างกัน เช่น           
การเลี้ยงลูกที่ต่างกันโดยพ่อแม่บางคนยึดหลักค าโบราณที่ว่า รักวัวให้ผูก รักลูกให้ตี แต่พ่อแม่                
บางครอบครัวใช้หลักการเลี้ยงลูกสมัยใหม่ คือ ไม่ตีแต่ให้ลูกมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นให้แสดงออก 
 4. ลักษณะที่ 4 เป็นความขัดแย้งในเชิงบุคคล กลุ่ม หรือองค์การ 
  4.1 ความขัดแย้งภายในตัวบุคคล เป็นความคับข้องใจในตัวเอง เช่น ต้องการประสบ
ความส าเร็จ แต่ไม่อยากท างานหนัก 
  4.2 ความขัดแย้งระหว่างบุคคล อาทิ ความขัดแย้งของนาย ก. กับ นาย ข. 
  4.3 ความขัดแย้งของบุคคลและกลุ่ม อาทิ ความขัดแย้งระหว่างนายสมกับแผนก
การเงิน 
  4.4 ความขัดแย้งระหว่างกลุ่ม เช่น ความขัดแย้งระหว่างฝ่ายผลิตกับฝ่ายการตลาด  
 5. ลักษณะที่ 5 ทิศทางของความขัดแย้งอาจจะเกิดข้ึนได้ 3 ทิศทางหลัก ๆ คือ 
  5.1 ทิศทางแนวนอน (Horizontal Conflict) จะเป็นความขัดแย้งของคนในระดับเดียวกัน 
อาทิ ผู้จัดการฝ่ายขายขัดแย้งกับผู้จัดการฝ่ายวิจัยและพัฒนาซึ่งจะท าให้เกิดปัญหาตามมาก็คือ              
การไม่ประสานงานกัน 
  5.2 ทิศทางในแนวดิ่ง (Vertical Conflict) เป็นความขัดแย้งที่เกิดขึ้นกับคนที่ต่างระดับ
การบังคับบัญชา เช่น ความขัดแย้งระหว่างผู้จัดการฝ่ายบัญชีกับพนักงานบัญชี ซึ่งถ้าเป็นความขัดแย้ง
แบบนี้ผู้ไต้บังคับบัญชามักจะต้องเก็บกดปัญหาไว้ เว้นแต่องค์การจะมีระบบการร้องทุกข์ที่ชัดเจน               
ท าให้เขาสามารถร้องเรียนปัญหาไปตามกฎระเบียบที่ก าหนดไว้ 
  5.3 ทิศทางในแนวทแยง (Diagonal Conflict) จะเป็นความขัดแย้งของคนข้ามสายงาน
และข้ามระดับ อาทิ ความขัดแย้งของฝ่ายให้ค าแนะน าปรึกษาและฝ่ายปฏิบัติการ เป็นต้น 
  
สาเหตุของความขัดแย้ง (Causes of Conflict in Organizations) โดยสังเขปมี ดังนี้  
 Pneuman & Bruehl (1982) ได้จ าแนกสาเหตุของความขัดแย้งมาจาก 3 สาเหตุ ได้แก่ 
 1. องค์ประกอบส่วนบุคคล ได้แก่ ภูมิหลังของบุคคลซึ่งมีความแตกต่างกันทางวัฒนธรรม 
การศึกษา ประสบการณ์ ค่านิยม ความเชื่อ รวมทั้งอารมณ์ความรู้สึก ทัศนคติ อุปนิสัยส่วนตัว รวมทั้ง
ภาวะผู้น าของแต่ละบุคคลและการรับรู้ที่แตกต่างกันท าให้มีความเข้าใจและความคิดเห็นต่างกัน 
 2. การปฏิสัมพันธ์และกระบวนการสื่อสารที่ไม่มีคุณภาพ ขาดความชัดเจน ข้อมูลบิดเบือน 
รวมทั้งความล่าช้าของการสื่อสาร  
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 3. สภาพขององค์การ ได้แก่ การมีทรัพยากรจ ากัดความไม่ชัดเจนในบทบาทหน้าที่และ
สายงานการบังคับบัญชา กฎเกณฑ์ท่ีเข้มงวด และการแข่งขันเพื่อให้ได้ผลประโยชน์และอ านาจ 
 Moore (1996) ได้กล่าวว่า สาเหตุของความขัดแย้งระหว่างบุคคล หมายถึง เงื่อนไข                 
ที่น าไปสู่ความขัดแย้งของคนในองค์การ ซึ่งจะประกอบไปด้วยปัจจัยต่าง ๆ มากมายและแต่ละปัจจัย 
มีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันอย่างแยกไม่ออก สาเหตุของความขัดแย้งมี 5 ประการหลัก ดังนี้  
 1. ด้านความขัดแย้งจากข้อมูล (Data Conflict) หมายถึง การขาดข้อมูล ข้อมูลไม่ตรงกัน
สื่อสารบกพร่อง ความแตกต่างของวิธีการแปรผลข้อมูล และความแตกต่างในการรับรู้ข้อมูล เป็นต้น  
 2. ด้านความขัดแย้งจากผลประโยชน์ (Interest Conflict) หมายถึง การแย่งชิงทรัพยากร
ที่มีอยู่อย่างจ ากัด มีการแก่งแย่งเพ่ือตอบสนองความต้องการทางอารมณ์ ความรัก เกียรติยศ ชื่อเสียง 
เป็นต้น  
 3. ด้านความขัดแย้งทางด้านโครงสร้าง (Structural Conflict) หมายถึง กระบวนการท างาน 
กฎระเบียบ ระบบความยุติธรรมและเสมอภาค ระบบการควบคุม ระบบอ านาจและบารมี ระบบ            
การกระจายทรัพยากร เป็นต้น  
  4. ด้านความขัดแย้งจากความสัมพันธ์ (Relationship Conflict) หมายถึง ความแตกต่าง
หรือเข้ากันไม่ได้ในเรื่องของบุคลิกภาพ พฤติกรรม การส าคัญผิด และการสื่อสารที่บกพร่อง  
 5. ด้านความขัดแย้งจากค่านิยม (Value Conflict) หมายถึง ความแตกต่างในโลกทัศน์ 
ความเชื่อ ความคาดหวัง ทัศนคติ เป้าหมาย ฐานคติ การตัดสินใจ ความประพฤติ การตีค่าประเมิน 
ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี ประวัติส่วนตัว การเลี้ยงดู  
 ดังนั้นอาจกล่าวโดยสรุปได้ว่า ความขัดแย้งในองค์การมีสาเหตุส าคัญ ดังนี้   
 1. ความขัดแย้งที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างและอ านาจหน้าที่ เช่น ความไม่ชัดเจนเรื่องหน้าที่ 
งานที่รับผิดชอบ การตัดสินใจ เป้าหมาย กฎระเบียบข้อบังคับ ข้อมูล การติดต่อสื่อสารที่เป็นทางการ
และไม่เป็นทางการในองค์การ เป็นต้น 
 2. ความขัดแย้งเกิดจากผลประโยชน์ มีการแย่งชิงทรัพยากร งบประมาณ บุคลากร             
เพ่ือรักษาผลประโยชน์ให้กับตน กลุ่ม และองค์การ  
 3. ความขัดแย้งมาจากคุณลักษณะบุคลิกภาพเฉพาะตัวของบุคคล เช่น ผู้ที่มีความสามารถ
ควบคุมตนเองได้ดี จะมีความระมัดระวังในการปฏิบัติต่อผู้อื่นได้ดีไปด้วยและมักใช้วิธีแก้ปัญหาขัดแย้ง
อย่างสร้างสรรค์ เช่น ด้วยการประนีประนอม หรือให้ความร่วมมือ เป็นต้น 
 4. ความขัดแย้งที่เกิดจากการสื่อความหมายที่ผิด และไม่ถูกกับกาลเทศะและบุคคล              
ท าให้เกิดการรับรู้ เข้าใจ มีค่านิยมและทัศนคติที่ไม่ถูกต้อง เช่น ใช้ค าพูดหรือแสดงท่าทางยั่วยุให้ผู้อ่ืน
โกรธหรือเกิดความร าคาญ โดยตั้งใจหรือไม่ก็ตาม เป็นต้น 
 
กระบวนการของความขัดแย้ง (Conflict Process) 
 กระบวนการของความขัดแย้งมีนักวิชาการที่เสนอกระบวนการของความขัดแย้งไว้
หลากหลาย ในที่นี้ขอน าเสนอกระบวนการของความขัดแย้งของ Robbins (2007) ซึ่งเป็นกระบวนการ
ที่มีเนื้อหาครอบคลุมตั้งแต่สาเหตุของความขัดแย้ง การจัดการความขัดแย้ง เทคนิคในการจัดการ            
กับความขัดแย้ง และผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากความขัดแย้ง โดยแบ่งการศึกษาออกเป็น 5 ระยะ ได้แก่                  



Valaya Alongkorn Review  (Humanities and Social Science) 
Vol. 6 No. 2   May-August 2016                                                             
 

 

 200   
 

(1) ก่อตัวของการต่อต้าน หรือความไม่ลงรอยที่รุนแรงพอ (2) ฝ่ายที่เกี่ยวข้องรับรู้ถึงความขัดแย้ง               
(3) ตั้งใจท าอย่างใดอย่างหนึ่ง (4) พฤติกรรมที่แสดงออกมาและ (5) ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากความขัดแย้ง 
ดังภาพที่ 1   
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพที่ 1 กระบวนการของความขัดแย้ง (Conflict Process) 
ที่มา: ดังแปลงมาจาก Robbins (2007)  
 
 ระยะที่ 1 การก่อตัวของการต่อต้าน (Potential Opposition or Incompatibility) 
กระบวนการขัดแย้งในขั้นนี้ปรากฏมีเงื่อนไขต่าง ๆ ที่แสดงว่ามีโอกาสเกิดความขัดแย้งขึ้น โดยอาจ
ไม่ใช่ทุกเงื่อนไขที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งโดยตรง ซึ่งได้แก่ เงื่อนไขด้านการสื่อความหมาย ด้านโครงสร้าง
และด้านที่เป็นตัวแปรส่วนบุคคล 
 1. ด้านการสื่อสาร (Communication) จากการศึกษาพบว่า ค าแต่ละค า สามารถ            
กินความหมายได้กว้างทั้งความหมายโดยตรงและความหมายแฝงที่เข้าใจกันเฉพาะกลุ่ม (Jargon)     
นอกจากนี้การมีข้อมูลที่ไม่เพียงพอ หรือลักษณะของน้ าเสียงที่ใช้ในการสื่อสาร อาจท าให้การแปล
ความหมายของถ้อยค าผิดเพ้ียนไป เป็นมูลเหตุหนึ่งให้เกิดความขัดแย้งขึ้นได้ ความสามารถในการเข้าใจ
ความหมายของค าที่แต่ละคนมีแตกต่างกันนั้นเกิดจากการศึกษาหรือการฝึกอบรม การเลือกที่จะรับรู้ 
และการขาดข้อมูล ที่เกี่ยวกับผู้อ่ืนอย่างเพียงพอ ความขัดแย้งค่อยก่อตัวขึ้นตามล าดับถ้ามีการสื่อสาร
ที่น้อยหรือมากเกินไปและใช้ไม่ถูกกาลเทศะ การเลือกใช้ช่องทางในการสื่อสารที่ไม่เหมาะสม            
ก็สามารถสร้างความขัดแย้งได้เช่นกัน การที่ข้อมูลถูกปรุงแต่งหรือถูกบิดเบือน เพ่ือวัตถุประสงค์ส่วนตัว
ของบางคนเป็นสาเหตุให้เกิดความขัดแย้งได้ง่ายเช่นกัน 
 2. ด้านโครงสร้าง (Structure) มีผลการวิจัยพบว่า ขนาด (Size) และความเชี่ยวชาญ
เฉพาะทางของกลุ่ม เป็นเหตุหนึ่งที่ท าให้เกิดความขัดแย้งขึ้น กล่าวคือ เมื่อกลุ่มมีขนาดใหญ่ และ                
มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางมากข้ึนยิ่งมีโอกาสขัดแย้งมากข้ึน ส่วนอายุของการท างานกับความขัดแย้ง
มักผกผันกัน กล่าวคือ คนหนุ่มสาวที่มีอายุการท างานน้อยมีแนวโน้มที่จะขัดแย้งมากและลาออก              
จากงานสูง 

ระยะที่ 5 ผลลัพธ์
ที่เกิดขึ้นจาก
ความขัดแยง้ 
 
 
 

ระยะที่ 1                  
การก่อตัวของ
การต่อต้าน 
สาเหตุจาก 
- การสื่อสาร 
- โครงสร้าง 
- ตัวแปรบุคคล 
 

ระยะที่  2 
ระยะรับรู้ถึง
ความขัดแยง้ 
- รับรู้ความขัดแย้ง 
- รู้สึกถึง      
ความขัดแย้ง   

ระยะที่ 3  
ตั้งใจแสดงออก
กับการเผชญิ              
ความขัดแยง้  
การจัดการความ
ขัดแย้ง 5 รูปแบบ   
- แข่งขัน  
- ประนีประนอม 
- ร่วมมือ 
- ยินยอม 
- หลีกเล่ียง 
 

ระยะที่ 4 
พฤติกรรม                 
ที่แสดงออก 

 

- ผลการด าเนินงาน
เพิ่มขึ้น 

 
- ผลการด าเนินงาน
ลดลง 
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  บุคคลที่มีความทะเยอทะยานในการแสวงหาความรับผิดชอบมักจะกระตือรือร้นท าให้
เกิดกระทบกระทั่งกับผู้อ่ืนได้ง่าย เพราะต้องต่อสู้แย่งชิงทรัพยากรและหน้าที่การงานเพ่ิมมากขึ้น  
นอกจากนี้การที่กลุ่มต่าง ๆ ภายในองค์การมีเป้าหมายของกลุ่มต่างกัน เป็นเหตุให้เกิดการขัดแย้ง             
ได้เช่นกัน การมีส่วนร่วม (Participation) มีความสัมพันธ์กับความขัดแย้งเพราะการมีส่วนร่วมกระตุ้น
ให้เกิดความแตกต่างกันมากขึ้น ระบบการให้ความดีความชอบเป็นเหตุส าคัญของการขัดแย้ง เพราะ             
ผู้ได้รับความดีความชอบพิเศษต้องแข่งขันยื้อแย่งจากส่วนที่ผู้อ่ืนคาดหวังเช่นกัน นอกจากนี้การที่กลุ่ม
จ าเป็นต้องอาศัยพ่ึงพาจากกลุ่มอ่ืนจึงจะท าให้งานของตนส าเร็จ แต่ผลงานที่ส าเร็จกลับเป็นสาเหตุหนึ่ง
ของความขัดแย้ง 
 3. ด้านตัวแปรส่วนบุคคล (Personal Variables) ได้แก่ ความแตกต่างระหว่างบุคคล    
ที่เกี่ยวกับระบบค่านิยม แนวทัศนะและความคิดตลอดจนคุณลักษณะด้านบุคลิกภาพล้วนเป็นเหตุ            
ให้เกิดความขัดแย้งได้มาก ดังจะเห็นความขัดแย้งระหว่างประเทศเพราะเรื่องเชื้อชาติ หรือสิทธิ            
ความเชื่อทางศาสนาที่ต่างกัน ในองค์การก็เช่นกัน ลองนึกถึงใครสักคนที่เราไม่ชอบ เมื่อผู้นั้นเสนอ
ความเห็นขึ้น เรามักจะไม่เห็นด้วยเป็นส่วนใหญ่ อาจรู้สึกไม่ชอบน้ าเสียงวิธีการพูด ตลอดจนกิริยา
ท่าทางต่าง ๆ ที่เป็นบุคลิกภาพของคนนั้น เมื่อต้องร่วมท างานด้วย โอกาสที่จะเกิดความขัดแย้งย่อมมี
มากขึ้น 
  ระยะที่ 2 ระยะรับรู้ถึงความขัดแย้ง (Cognition and Personalization) เมื่อฝ่ายใด
ฝ่ายหนึ่งทราบและผูกใจกับปัญหาที่เกิดขึ้นในระยะที่ 1 แล้ว ซึ่งจะยิ่งรู้สึกที่ต่อต้านและมีความขัดแย้ง
มากขึ้น แต่ละสาเหตุที่กล่าวมาแล้วถ้าฝ่ายหนึ่งรับรู้และตระหนักว่าจะต้องมีผลกระทบกับตน ก็จะเกิด
ความขัดแย้งขึ้น อย่างไรก็ตามการรับรู้ถึงความขัดแย้งในระยะนี้อาจยังไม่ลงลึกถึงตัวบุคคลก็ได้ 
(Perceived Conflict) ส่วนการรับรู้อีกระดับหนึ่งคือ การรับรู้ความขัดแย้งที่มีอารมณ์เกี่ยวข้องด้วย 
(Felt Conflict) กล่าวคือ จะเกิดอารมณ์ที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับการขัดแย้งนั้นจนเกิดภาวะวิตกกังวลใจ  
มีความตึงเครียด คับข้องใจ และอาจถึงข้ันเป็นปฏิปักษ์ต่อกันก็ได้ 
  ระยะที่ 3 ตั้งใจแสดงออกกับการเผชิญความขัดแย้ง (Intentions) เป็นขั้นตอนที่ 
เมื่อฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือทั้งสองฝ่ายรับรู้ และมีความรู้สึกด้านอารมณ์ต่อปัญหาความขัดแย้งที่เกิดขึ้น              
ทั้งสองฝ่ายจะพยายามหาทางแก้ปัญหาหรือยุติข้อขัดแย้งที่เกิดขึ้น ซึ่งถือเป็ นขั้นตอนที่ส าคัญ               
เพราะเป็นการหาทางเลือกในการจัดการกับความขัดแย้งดังกล่าว จากการศึกษาของ Thomas & Kilmann 
(1976) ได้พัฒนาเครื่องมือวัดแบบพฤติกรรม (Thomas-Kilmann Conflict Model Instrument) 
เพ่ือจ าแนกพฤติกรรมของบุคคลในการเผชิญความขัดแย้งและจัดการความขัดแย้ง ซึ่งแบ่งออกเป็น                
2 มิติ คือ มิติตามแกนนอนบอกถึงระดับการให้ความร่วมมือ (Cooperativeness) ซึ่งหมายถึง ระดับ
ที่ฝ่ายหนึ่งพยายามที่จะให้การตอบสนองต่อความต้องการของอีกฝ่ายหนึ่ง ส่ วนมิติตามแกนตั้งแทน
การมุ่งที่ตนเอง (Assertiveness) ซึ่งหมายถึงระดับที่ฝ่ายหนึ่งพยายามที่จะตอบสนองความพอใจ              
ของตนเอง จากมิติทั้งสองท าให้เกิดวิธีการที่ตั้งใจใช้เพ่ือจัดการกับความขัดแย้งขึ้น 5 วิธี  ได้แก่              
การแข่ งขั น  (Competing) การร่ วมมือ (Collaborating) การหลีกเลี่ ยง (Avoiding) การยินยอม 
(Accommodating) และการประนีประนอม (Compromising) ดังภาพที่ 2  
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ภาพที่ 2 ความตั้งใจแสดงออกเม่ือเผชิญความขัดแย้ง เพื่อจัดการความขัดแย้ง 
ที่มา: ดัดแปลมาจาก Kilmann & Thomas (1976) 
 
  วิธีการที่แสดงออกในการจัดการความขัดแย้งตามแนวคิดของ Thomas & Kilmann (1976) 
มี 5 รูปแบบ ดังนี้  
  1. การแข่งขัน (Competing) เป็นวิธีการแก้ความขัดแย้งที่มีฝ่ายหนึ่ งพยายาม               
ทุกวิถีทางที่จะให้ฝ่ายตนได้รับผลประโยชน์มากที่สุด โดยไม่ค านึงถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับฝ่ายอ่ืน 
ที่เกี่ยวข้อง หรือพยายามแสดงให้คนอ่ืนเห็นว่าความเห็นหรือข้อสรุปของตนถูกต้อง หรือพยายาม              
ชี้ชวนให้ผู้อ่ืนเห็นว่าใครคือผู้ควรได้รับค าต าหนิจากปัญหาที่เกิดขึ้น ซึ่งได้แก่ การหาข้อยุติโดยฝ่ายหนึ่ง 
เป็นผู้ชนะ และอีกฝ่ายเป็นผู้แพ้ (Win - Lose solution) 
  2. การร่วมมือ (Collaborating) เป็นวิธีการที่บุคคลมุ่ งที่ เป้าหมายตนเองและ                      
ให้ความร่วมมือต่อการแก้ปัญหา โดยทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับความขัดแย้งต่างพยายามตอบสนอง              
ความต้องการของทุกฝ่ายให้ได้มากที่สุด การผ่อนปรนเป็นวิธีที่ให้ทุกฝ่ายแก้ปัญหาด้วยการมองหา             
จุดต่างมากกว่าการเปลี่ยนประเด็นหลักที่เป็นเป้าหมายของแต่ละฝ่าย ซึ่งได้แก่การหาข้อยุติที่ทุกฝ่าย
เป็นผู้ชนะ (Win - win solution) สามารถบรรลุเป้าหมายของตนและทั้งเป็นที่ยอมรับเชิงเหตุผล             
ของทั้งสองฝ่าย 
  3. การหลีกเลี่ยง (Avoiding) เป็นวิธีที่บุคคลผู้นั้นอาจยอมรับว่ามีความขัดแย้งเกิดขึ้น 
และต้องการถอนตัวออกหรือยอมรับการเก็บกดจากความขัดแย้งนั้นตัวอย่างของการหลีกเลี่ยงรวมถึง 
พยายามแสดงความไม่สนใจต่อความขัดแย้งและหลบหลีกการเผชิญหน้ากับบุคคลที่ตนขัดแย้ง              
ซึ่งได้แก่ การหาข้อยุติที่ทุกฝ่ายเป็นผู้แพ้ (Lose - Lose solution)   
  4. การยินยอม (Accommodating) เป็นวิธีการที่ฝ่ายหนึ่งพยายามเอาใจต่อคู่กรณี              
โดยการค านึงถึงผลประโยชน์ของผู้นั้นเหนือผลประโยชน์ตนเอง กล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือ เพ่ือเห็นแก่

 
      สูง 
 
 
     ปานกลาง 
 
 
     ต่ า 
      
                                                             ต่ า              ปานกลาง         สูง 
                       การเอาใจผู้อื่น : พฤติกรรมร่วมมือ 

กา
รเอ

าใ
จต

นเ
อง

 : 
พฤ

ติก
รร

มม
ุ่งเอ

าช
นะ

 

การเอาชนะ   การร่วมมือ 

 
  ประนีประนอม 

 
การหลีกเลี่ยง   การยินยอม 
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มิตรภาพอันดีงามต่อกัน ฝ่ายหนึ่งยินดีที่จะเป็นผู้เสียสละเป้าหมายของตนเพ่ือให้บรรลุ เป้าหมายของ
คู่กรณี ยอมสนับสนุนความคิดเห็นของผู้อ่ืนแม้จะต้องเก็บความคิดเห็นของตนไว้ก็ตาม หรือยอม                 
ให้อภัยแก่คนฝ่าฝืนกฎกติกาโดยยอมรับผลใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการกระท าเช่นนั้นไว้เอง  ซึ่งได้แก่               
การหาข้อยุติที่ฝ่ายหนึ่งเป็นผู้แพ้และอีกฝ่ายเป็นผู้ชนะ (Lose-Win solution)   
  5. การประนีประนอม (Compromising) เป็นวิธีการที่แต่ละฝ่ายต่างยินยอมที่จะเสีย
บางส่วนที่ตนต้องการ คนละส่วนเพ่ือเป็นการรอมชอมต่อกัน ในการประนีประนอมจึงไม่มีผู้ชนะหรือ 
ผู้แพ้อย่างชัดเจน เป็นการปันส่วนสิ่งที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งอย่างเท่าเทียมกัน โดยยอมรับว่าข้อยุติ             
ที่ได้ไม่อาจสร้างความพอใจแก่ทั้งสองฝ่ายได้อย่างเต็มที่ตามที่ต้องการ ซึ่งได้แก่การหาข้อยุติที่ทุกฝ่าย
เป็นผู้ชนะและเป็นผู้แพ้ (Some Win solution / Some Lose solution)   
  อย่างไรก็ดีความตั้งใจที่จะเลือกวิธีหนึ่งวิธีใด เพ่ือแก้ความขัดแย้งนั้นขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์
ของแต่ละฝ่ายซึ่งไม่คงที่แน่นอน แต่อาจเปลี่ยนแปลงวิธีใหม่ได้เมื่อฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดเกิดมองปัญหา               
ในมุมมองใหม่ หรือต้องเผชิญกับปฏิกิริยาโต้ตอบทางอารมณ์อย่างรุนแรงจากอีกฝ่ายหนึ่ง 
  ระยะที่ 4 พฤติกรรมที่แสดงออก (Behavior) 
  คนส่วนมากคิดว่าความขัดแย้งที่แท้จริงอยู่ในขั้นนี้ เพราะเป็นระยะที่ความขัดแย้ง               
ถูกแสดงออกมาเป็นพฤติกรรมที่สามารถเห็นได้ชัดเจน จากการใช้วาจา การกระท า และการตอบโต้
กลับด้วยวิธีต่าง ๆ ของคู่กรณีทั้งสองฝ่าย เช่น ใช้ค าถามชวนทะเลาะกับฝ่ายตรงข้าม ใช้วาจาด่าทอ 
ท าร้าย ใช้ก าลังท าร้าย จนไปถึงพยายามท าลายล้างอีกฝ่ายทุกวิถีทาง   
  พฤติกรรมในระยะนี้จะแสดงตามความตั้งใจท าอย่างใดอย่างหนึ่งที่ผู้นั้นเลือกใช้               
เพ่ือแก้ปัญหา จึงเป็นพฤติกรรมที่เปิดเผยและมีแรงกระตุ้นเชิงคุณภาพ แต่บางครั้งด้วยเหตุที่ขาดทักษะ
ในการแก้ปัญหา ท าให้พฤติกรรมที่แสดงออกกลับผิดไปจากวิธีที่ตั้งใจจะใช้เพ่ือแก้ปัญหา จนอาจท าให้
ความขัดแย้งเพ่ิมยิ่งข้ึน  
  เนื่องจากความขัดแย้งเป็นสิ่งที่ทั้งก่อให้เกิด ทั้งผลดีและผลเสียที่สามารถน าไปสู่                    
การเปลี่ยนแปลงสร้างสรรค์สิ่งใหม่ที่ดีต่องานและองค์การ ดังนั้นความขัดแย้งใดที่เป็นไปเพ่ือการท าลาย 
ก็ควรได้รับการแก้ไข แต่ความขัดแย้งใดที่จะน าไปสู่การพัฒนาสร้างสรรค์ก็ควรได้รับการกระตุ้นให้
เกิดข้ึนอย่างต่อเนื่อง โดยมีเทคนิคการจัดการความขัดแย้ง ดังตารางที่ 2 ดังนี้ 
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ตารางท่ี  2  เทคนิคการจัดการความขัดแย้ง 
 

เทคนิคหาข้อยุติความขัดแย้ง รายละเอียด 
- ใช้วิธีแก้ปัญหา 
 
- ให้วิธียึดเป้าหมายหลักร่วม 
 
- เพิ่มทรัพยากรมากข้ึน 
 
 
- ใช้วิธีการหลีกเลี่ยง 
- สร้างความราบรื่น 
 
- ใช้วิธีการประนีประนอม 
- ใช้ค าสั่ง 
- เปลี่ยนแปลงตัวแปรด้านมนุษย ์
 
 
- เปลี่ยนแปลงตัวแปรด้านโครงสรา้ง 

- โดยประชุมทั้งสองฝ่ายเพื่อหาวตัถุประสงค์ของปัญหา                      
และถกวิธีแก้ปัญหา 

- สร้างเป้าหมายร่วมกันซึ่งจะส าเรจ็ได้ต้องอาศัยความร่วมมือ                     
ทั้งสองฝ่าย 

- กรณีเหตุขัดแย้งเพราะทรัพยากรจ ากัด เช่น เพิ่มเงิน คน พ้ืนท่ีท างาน 
และโอกาสก้าวหน้า เนื่องจากเมื่อทรัพยากรมากโอกาสที่ทุกคนจะ
ชนะ (Win - win solution) มีมากข้ึน 

- โดยถอนตัวหรือยอมเก็บกดจากความขัดแย้ง 
- โดยพยายามลดความแตกต่าง ที่มีแต่เพิ่มผลประโยชน์ร่วมของ                 

ทั้งสองฝ่าย 
- ให้แต่ละฝา่ยยอมเสียบางส่วนของตนที่ต้องการได ้
- โดยฝ่ายบริหารใช้ค าสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายเข้าแก้ไขแล้วแจ้งให้ทราบ 
- โดยใช้เทคนิคการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม เช่น ฝึกอบรมทักษะ                  

ด้านมนุษยสัมพันธ์เพื่อปรับเปลี่ยนเจตคติและพฤติกรรมท่ีก่อ               
ความขัดแย้ง 

- เปลี่ยนแปลงโครงสร้างที่เป็นทางการซึ่งท าให้เกิดขัดแย้งได้ง่าย                 
โดยการออกแบบรูปงานใหม่ หรือการมีต าแหน่งเพื่อประสานงาน 
เป็นต้น 

 
ที่มา: ดัดแปลงมาจาก Robbins (1974) 
 
  ระยะที่ 5 ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากความขัดแย้ง 
  1. ผลลัพธ์ด้านดีที่ส่งผลต่อผลการปฏิบัติงานของกลุ่มและองค์การ กล่าวคือ ความขัดแย้ง
ท าให้ปัญหาที่เคยถูกมองข้ามหรือที่ถูกละเลย จะได้รับความสนใจน ามาพิจารณามากขึ้นความขัดแย้ง
เป็นแรงจูงใจให้คนทั้งสองฝ่ายรู้และเข้าใจถึงจุดยืนของกันและกันได้มากขึ้น ความขัดแย้งช่วยกระตุ้น
ให้เกิดความคิดและแนวทางใหม่ (Cognitive Conflict) ซึ่งจะน ามาสู่การเกิดสิ่งใหม่ และการเปลี่ยนแปลง
ที่ดีข้ึน ความขัดแย้งช่วยให้การตัดสินใจดีขึ้น ส่งผลให้คนเกิดความภักดีต่อกลุ่มมีแรงจูงใจในการท างาน 
มีความผูกพันต่อองค์การที่จะท างานของกลุ่มหรือของหน่วยงานให้มีความส าเร็จ 
  2. ผลลัพธ์ด้านลบที่ส่งผลต่อผลการปฏิบัติงานของกลุ่มและองค์การ กล่าวคือ                 
ความขัดแย้งก่อให้เกิดอารมณ์เชิงลบที่เป็นปฏิปักษ์ต่อกันอย่างรุนแรง มีความอคติ เล่นพรรคเล่นพวก 
ส่งผลให้แต่ละฝ่ายที่เกี่ยวข้องเกิดความเครียด มีการขัดขวางการท างานของกลุ่ม เกิดความล่าช้า               
ในการท างานส่งผลให้การท างานไม่บรรลุเป้าหมายองค์การ 
   นอกจากนี้ความขัดแย้งส่งผลกระทบให้ผู้น าต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบความเป็นผู้น า  
(Leadership Style) เช่น การเปลี่ยนแปลงจากผู้น าแบบการมีส่วนร่วม (Participative Style)                 
ไปเป็นแบบเผด็จการ (Authoritarian Style) เนื่องจากภาวะความขัดแย้งที่ทุกฝ่ายมีความเครียดสูง     
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ผู้น าจึงต้องเข้ามาก ากับดูแลและสั่งการด้วยตนเองมากขึ้น เพ่ือไม่ให้ทิศทางที่เป็นเป้าหมายของ
องค์การเบี่ยงเบนไป แต่แบบภาวะผู้น าเช่นนี้ท าให้บรรยากาศที่ดีของการท างานลดลงไปด้วยเช่นกัน 
    
เทคนิคในการจัดการความขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์ 
 จากแนวศึกษาของ Thomas & Kilmann (1987 อ้างถึงใน เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ์, 2540) 
ได้เสนอพฤติกรรมที่แสดงออกให้เหมาะสมกับสถานการณ์ความขัดแย้ง เพ่ือเป็นการจัดการความขัดแย้ง
อย่างสร้างสรรค์ในการอยู่ร่วมกันในองค์การ ดังนี้ 
            1. การเอาชนะ (Competing) ควรจะใช้วิธีการนี้เมื่อ 
                 1.1 ต้องรีบตัดสินใจอย่างเร่งด่วน เช่น มีเหตุการณ์ฉุกเฉินเกิดข้ึน 
      1.2 เมื่อเป็นประเด็นส าคัญ ซึ่งเมื่อลงมือปฏิบัติแล้วอาจเป็นสิ่งที่คนไม่ชอบหรือไม่พอใจ 
เช่น การตัดงบประมาณ การลดค่าใช้จ่าย การบังคับให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบการลงโทษทางวินัย 
           1.3 เมื่อเป็นประเด็นส าคัญยิ่งต่อหน่วยงาน และมีความม่ันใจว่าเราถูก 
          1.4 เพ่ือป้องกันตนเองจากการถูกเอารัดเอาเปรียบอย่างไร้เหตุผล 
             2. การร่วมมือ (Collaborating) ควรใช้วิธีการนี้เมื่อ 
  2.1 ต้องการหาวิธีที่ดีกว่าในการแก้ปัญหาความขัดแย้ง เมื่อแนวคิดทั้งสองฝ่าย                    
มีความส าคัญมากเกินกว่าจะประนีประนอมกันได้ 
  2.2 เมื่อเราต้องการที่จะเรียนรู้ตนเองหรือต้องการเข้าใจความคิดเห็นของคนอ่ืน 
  2.3 เพ่ือต้องการผสมผสานความคิดเห็นที่ดีของทุกฝ่ายเข้าด้วยกัน เพ่ือจะได้หาวิธี             
ที่ดีกว่าในการแก้ปัญหาความขัดแย้ง 
  2.4 เพ่ือให้คนทั้งหลายมีความผูกพันต่อกัน โดยผนึกความต้องการของคนทั้งหลาย                
ให้เป็นเอกฉันท ์
  2.5 เพ่ือที่จะประสานความรู้สึกท่ีไม่ดีต่อกันระหว่างบุคคลเข้าด้วยกัน 
          3. การประนีประนอม (Compromising) ควรจะใช้วิธีการนี้เมื่อ 
                 3.1 เป้าหมายของความขัดแย้งมีความส าคัญในระดับปานกลาง และไม่คุ้มกับ                 
ความพยายามหรือออกแรงเพื่อที่จะเอาชนะ 
              3.2 เมื่อคู่ขัดแย้งมีอ านาจหรือมีพวกพ้องมากเท่า ๆ กัน และมีเป้าหมายต่างกัน                
อย่างชัดเจน 
                 3.3 เพ่ือให้สามารถตกลงกันได้ชั่วคราวในประเด็นที่ซับซ้อน 
             3.4 เพ่ือให้ได้วิธีการแก้ปัญหาที่พอยอมรับกันได้ในเวลาที่จ ากัด 
                 3.5 ใช้เป็นทางสายกลางในการแก้ปัญหาความขัดแย้ง เมื่อใช้วิธีการแข่งขันหรือ              
การร่วมมือไม่ได้ผล 
          4. การหลีกเลี่ยง (Avoiding) ควรใช้วิธีการนี้เมื่อ 
               4.1 ประเด็นขัดแย้งเป็นเรื่องไร้สาระ และมีปัญหาอย่างอ่ืนที่ส าคัญกว่ารอการแก้ไข
ปัญหาอยู ่
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      4.2 เมื่อเรารู้ว่าเราไม่มีโอกาสที่จะชนะ เช่น เมื่อเราไม่มีอ านาจพอหรือมีความขุ่นเคือง
กับสิ่งที่เปลี่ยนแปลงได้ยาก หรือสิ่งที่นอกเหนืออ านาจของเรา เช่น บุคลิกภาพที่ไม่น่าคบของเพ่ือนเรา
งาน ความเห็นแก่ตัวของเพ่ือน กฎระเบียบที่ไม่เป็นธรรมและยากแก่การปฏิบัติ 
              4.3 เมื่อการเผชิญหน้ากับความขัดแย้งนั้นจะก่อให้เกิดผลเสียมากกว่าผลดี 
                4.4 เพ่ือต้องการให้คนอ่ืนลดความโกรธลงให้อยู่ในระดับที่พอจะท างานร่วมกันได้ 
              4.5 เมื่อต้องการรวบรวมข้อมูลเพ่ิมเติมและเชื่อว่าจะได้ผลดีกว่าการรีบตัดสินใจ                  
ในทันทีทันใด 
             4.6 เมื่อใช้วิธีการอ่ืนอาจได้ผลดีกว่า 
            4.7 เมื่อความขัดแย้งนี้เป็นผลมาจากความขัดแย้งอ่ืน ๆ 
        5. การยินยอม (Accommodating) จะใช้วิธีการนี้เมื่อ 
                5.1 ในสถานการณ์นั้นเราเห็นว่าเราเป็นฝ่ายผิดและต้องการวิธีที่ดีกว่า หรือต้องการ              
ที่เรียนรู้จากผู้อื่น และต้องการให้คนทั้งหลายเห็นว่าเราเป็นคนมีเหตุผล 
               5.2 เมื่อประเด็นนั้นมีความส าคัญต่อคนอ่ืนมากกว่าตัวเราเอง หรือเพ่ือต้องการให้คน
อ่ืนพอใจ และเพ่ือแสดงไมตรีจิตในการที่จะได้รับความร่วมมือจากคนอ่ืน ๆ 
                5.3 เพ่ือต้องการสร้างความยอมรับจากสังคมในการที่จะท าการให้สะดวกในการแก้ปัญหา
ส าคัญ ๆ ในอนาคต 
                5.4 เมื่อการแข่งขันต้องด าเนินต่อไปอีกอย่างไม่รู้จักจบสิ้น และจะเป็นผลเสียต่อเราเอง
ไม่ว่าเราจะแพ้หรือชนะก็ตาม 
            5.5 เมื่อต้องการประสานสามัคคี และหลีกเลี่ยงความยุ่งเหยิงและแตกแยก 
            5.6 เมื่อต้องการพัฒนาบุคลากรโดยเปิดโอกาสให้เรียนรู้จากความผิดพลาดของตน 
  นอกจากการใช้เทคนิคการจัดการกับความขัดแย้งที่กล่าวมาข้างต้นแล้ว ในการจัดการ
ความขัดแย้งในองค์การอย่างสร้างสรรค์ ผู้บริหารมีส่วนส าคัญในการแก้ไขปัญหาและลดความขัดแย้ง
ที่เกิดขึ้นในองค์การได้ ทั้งความขัดแย้งที่ เกี่ยวข้องกับโครงสร้างองค์การ การสื่อสารในองค์การ 
ผลประโยชน์ และลักษณะของบุคคลในองค์การ และสามารถน ามาสู่การจัดการได้อย่างสร้างสรรค์ ดังนี้ 
 1. ผู้บริหารต้องเข้าใจธรรมชาติของความขัดแย้ง เปิดใจกว้าง (Open- minded) ยอมรับ
ฟังความคิดเห็น หรือการปรับเปลี่ยนเพ่ือการบริหารจัดการองค์การ ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการแก้ไข
ปัญหาองค์การอย่างยั่งยืน 
 2. การสร้างการท างานเป็นทีม เพ่ือให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาขององค์การ 
(Participation Solutions in Organization)  
 3. การใช้หลักเจรจาต่อรองแก้ไขปัญหา (Negotiation) โดยมีการเลือกบุคคลที่สามเข้ามา
ช่วยในการแก้ไขปัญหาขององค์การ 
 4. การใช้หลักคุณธรรมในการบริหารองค์การ (Fairness) เพ่ือให้ทุกคนเข้าถึงทรัพยากร 
และมีการจัดสรรทรัพยากรในองค์การอย่างเป็นธรรม 
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 5. การสื่อสาร (Communication) ที่มีประสิทธิภาพช่วยลดปัญหาการเกิดพฤติกรรม                
มีความคิดเห็นที่คนในกลุ ่มเห็นสอดคล้องกัน โดยมีอิทธิพลต่อความคิดให้ไปในทิศทางเดียวกัน 
(Group Think) 
 6. การแก้ไขปัญหาด้วยการร่วมมือกันทุกฝ่าย (Collaborate) โดยให้เกียรติและยอมรับ
ความคิดเห็นของทุกฝ่าย เพ่ือแก้ไขปัญหาให้ทุกฝ่ายได้ประโยชน์ในสถานการณ์นั้น (win-win 
Situation) 
 
บทสรุป  
 องค์การสมัยใหม่ในปัจจุบันไม่สามารถหลีกเลี่ยงความขัดแย้งได้ โดยองค์การจะต้องแก้ไข
ปัญหาความขัดแย้งตามแนวคิดแบบนักปฏิสัมพันธ์ หรือแนวคิดสมัยใหม่ ซึ่งจะมีวิธีคิดว่าความขัดแย้ง
เป็นส่วนหนึ่งขององค์การก่อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ เกิดแรงจูงในการท างาน มีความเข้าใจสาเหตุ
ของความขัดแย้งที่มีพ้ืนฐานมาจากโครงสร้างองค์การ และกฎระเบียบขององค์การ ลักษณะเฉพาะ
ของบุคคลที่แตกต่างกัน ได้แก่ ความแตกต่างในค่ านิยม ความเชื่อ เป้าหมายและหลักการ                      
ในการด าเนินชีวิต ความรับผิดชอบ วิธีการท างานเพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย การติดต่อสื่อสาร ผลประโยชน์
และการแข่งขันแย่งชิงทรัพยากรที่มีอยู่จ ากัด 
 ส าหรับการศึกษาเกี่ยวกับกระบวนการของความขัดแย้งของ Robbins มี 5 ระยะ ได้แก่ 
(1) ก่อตัวของการต่อต้าน หรือความไม่ลงรอยที่รุนแรงพอ (2) ฝ่ายที่เกี่ยวข้องรับรู้ถึงความขัดแย้ง   
(3) ตั้งใจท าอย่างใดอย่างหนึ่ง (4) พฤติกรรมที่แสดงออกมาและ (5) ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากความขัดแย้ง 
ซึ่งจากการศึกษาของ Thomas & Kilmann (1976) พบว่า การจัดการความขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์ 
มี 5 รูปแบบ ได้แก่ การแข่งขัน การประนีประนอม การร่วมมือ การหลีกเลี่ยง และการยินยอม                
โดยจะต้องน ามาปฏิบัติให้เหมาะสมกับสถานการณ์ อย่างไรก็ดีการจัดการความขัดแย้งในองค์การ
อย่างสร้างสรรค์จะเกิดขึ้นได้ เมื่อผู้บริหารเข้าใจธรรมชาติของความขัดแย้ง มองความขัดแย้งว่าเป็น
เรื่องกระตุ้นความคิด ก่อให้เกิดความสร้างสรรค์ในการท างาน แก้ไขปัญหาด้วยการเปิดใจกว้าง                  
สร้างบรรยากาศการมีส่วนร่วม เพ่ือให้บุคลากรในองค์การสามารถสร้างสรรค์ให้บรรลุเป้าหมาย
องค์การได้  
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