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บทคัดยอ
ความขัดแยงระหวางบุคคลเปนการแสดงออกถึงความไมเห็นดวย หรือความไมพึงพอใจระหวางบุคคลอยางนอย
สองฝายที่มีความเกี่ยวของกัน โดยตางเขาใจวาทรัพยากรที่ตองการมีอยูอยางจํากัด หรือฝายหนึ่งรูสึกวาถูกขัดขวางจาก
อีกฝายหนึ่ง ทําใหไมสามารถบรรลุเปาหมายของตนเอง ความขัดแยงระหวางบุคคลอาจไมใชเรื่องที่ใหผลเชิงลบเสมอไป
หากมีการจัดการความขัดแยงระหวางบุคคลไดอยางมีประสิทธิภาพ จะกอใหเกิดผลลัพธการเปลี่ยนแปลงดานความสัมพันธ
ระหวางกันและกันเชิงบวก เพราะชวยใหคูขัดแยงเรียนรูซึ่งกันและกัน และใชโอกาสจากความขัดแยงนั้นเพื่อทบทวน
สรางความสัมพันธที่ดีขึ้นอีกครั้ง การจัดการกับความขัดแยงระหวางบุคคลเพื่อใหเกิดผลลัพธเชิงบวก ตองใชความเขาใจ
การประนีประนอม และการถอยทีถอยอาศัยกันเพื่อรักษาสัมพันธภาพใหคงไว บทความนี้มีวัตถุประสงคเพื่อทําใหผูอาน
เขาใจถึงลักษณะของความขัดแยงระหวางบุคคลและแนวทางการคลี่คลายความขัดแยงระหวางบุคคลเพื่อใหสามารถจัดการ
กับความขัดแยงระหวางบุคคลไดอยางมีประสิทธิภาพ
คําสําคัญ: ความขัดแยง ความขัดแยงระหวางบุคคล การคลี่คลายความขัดแยงระหวางบุคคล
Abstract
Interpersonal conflict is an expression of disagreement or dissatisfaction between at least two
interdependent parties, who perceive existing scarce resources or interference from the other party to achieve
one’s determined goals. Interpersonal conflict may not always contribute to negative outcomes all the
times. If handled competently, it can generate positive changes in a relationship, by allowing the conflict
partners to know more about each other and simultaneously use the opportunity to reassess the state of
relationship. Working through a conflict in positive way requires understanding, management, and reconciliation
to prevent damage to the relationship. The aim of this article is intended to make the reader understand
the characteristics of interpersonal conflict and interpersonal conflict resolution in order to deal with the
interpersonal conflict effectively.
Keywords: Conflict, Interpersonal Conflict, Interpersonal Conflict Resolution
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ธรรมชาติกาํ หนดใหมนุษยมคี วามแตกตางกันแตกาํ เนิด
และไมอาจอยูไดโดยลําพัง มนุษยจําเปนตองอยูรวมกันเปน
สังคมโดยอาศัยการสือ่ สารเปนกลไกในการเรียนรูต นเอง เชือ่ มความสัมพันธและประสานประโยชนเพื่อการอยูรวมกันกับ
ผูอื่น แมวามนุษยจะพัฒนาความสามารถในการสื่อสารผาน
ภาษารูปแบบตางๆ เพือ่ สรางความเขาใจระหวางกันเพือ่ ทําให
สามารถดํารงชีวิตอยูรวมกันไดอยางปกติสุข แตการสื่อสาร
ระหวางกันนั้นก็ลวนเปนการสื่อสารภายใตบริบทแหงความ
แตกตาง ทําใหตองเผชิญกับสถานการณของความขัดแยงใน
ชีวติ มากบางนอยบางทัง้ ในชีวติ ครอบครัวและการทํางาน เปน
ความขัดแยงในหลายระดับ นับตั้งแตความขัดแยงภายใน
ตนเอง ระหวางบุคคล ภายในหรือระหวางกลุม ไปจนถึงความ
ขัดแยงระหวางประเทศ บทความนี้มุงใหความเขาใจแนวคิด
ทฤษฎีตลอดจนผลงานวิชาการทีม่ กี ารศึกษาและอางอิงเกีย่ วกับ
ความขัดแยงและการจัดการความขัดแยงระหวางบุคคลใน
3 ประเด็นสําคัญ ไดแก ความหมายและองคประกอบของความ
ขัดแยงระหวางบุคคล ประเภทและลักษณะเฉพาะของความ
ขัดแยงระหวางบุคคล และการตอบสนองและการสื่อสารเพื่อ
การจัดการความขัดแยงระหวางบุคคลที่เหมาะสม
ความหมายและองคประกอบของความขัดแยงระหวาง
บุคคล
1.1 ความหมายของความขัดแยงระหวางบุคคล
นักวิชาการใหคาํ จํากัดความของคําวา “ความขัดแยง”
มานับตัง้ แตป ค.ศ. 1974 โดยคําจํากัดความทีไ่ ดรบั การยอมรับ
ในที่ประชุมทางวิชาการในระยะแรก เปนคําจํากัดความของ
Mortenson (1974, as cited in Putnam, 2013) ซึ่งระบุ
ความหมายของความขัดแยงวา “หมายถึง การแสดงออกซึ่ง
การตอสูเ กีย่ วกับผลประโยชนทข่ี ดั กันในการกระจายทรัพยากร
ทีม่ อี ยูอ ยางจํากัด” ความสนใจของนักวิจยั และนักวิชาการทีส่ นใจ
ศึกษาเรือ่ งความขัดแยง โดยเฉพาะความขัดแยงระหวางบุคคล
และบทบาทการสือ่ สารทีม่ ตี อ ความขัดแยง มีมาอยางตอเนือ่ ง
เปนเวลาเกือบสี่สิบปแลวใน 4 มิติดวยกัน กลาวคือ มิติแรก
เปนความสนใจการสือ่ สารและความขัดแยงในลักษณะของการ
เปนตัวแปรที่มีความสัมพันธกันไมวาจะเปนลักษณะของการ
เปนตัวแปรสาเหตุหรือตัวแปรดานผลทีเ่ กิดขึน้ ก็ตาม เชน การ
สื่อสารมีบทบาทอยางไรตอความขัดแยงประเภทตางๆ หรือ
ความขัดแยงมีผลตอพฤติกรรมการสือ่ สารระหวางคูข ดั แยงใน
ลักษณะใด เปนตน มิติที่สอง เปนความสนใจในลักษณะของ
กระบวนการ เชน ในระหวางขั้นตอนตางๆ ของกระบวนการ

ความขัดแยงทีเ่ กิดขึน้ การสือ่ สารในแตละขัน้ ตอนนัน้ มีลกั ษณะ
อยางไร มิติที่สาม เปนความสนใจเกี่ยวกับเรื่องการแปล
ความหมายของสัญญะตางๆ ที่แสดงออกทั้งวัจนภาษาและ
อวัจนภาษาในบริบทตางๆ ในประเด็นที่เกี่ยวของกับความ
ขัดแยง ไมวาจะเปนสวนชวยลดความขัดแยงหรือเปนสวน
ทําใหความขัดแยงขยายวงกวางออกไปก็ตาม และมิตทิ สี่ ี่ เปน
เรื่องของแบบแผนของการใชเหตุผลในการโตแยง การเจรจา
ตอรอง การไกลเกลี่ยความขัดแยง เปนตน
ดังนั้น ตลอดระยะเวลาที่ผานมานักวิชาการดานการ
สือ่ สารระหวางบุคคลจึงไดใหความหมายความขัดแยงระหวาง
บุคคลไวแตกตางกันไปตามมิตคิ วามสนใจของแตละคนทีม่ ตี อ
ความขัดแยง ตัวอยางเชน
Wilmot & Hocker (2001) ไดนิยามความขัดแยง
ระหวางบุคคลวา “เปนการแสดงออกซึ่งความไมลงรอยกัน
ระหวางบุคคลอยางนอยสองฝายที่มีความสัมพันธกัน เมื่ออีก
ฝายขัดขวางทําใหตนไมสามารถบรรลุเปาหมายได หรือเพราะ
ความเขาใจวาทรัพยากรที่ทั้งสองฝายตองการมีไมเพียงพอ”
Folger, Poole, & Stutman (2005) นิยามความ
ขัดแยงวา “หมายถึง ปฏิสมั พันธระหวางคนสองฝายซึง่ มีความ
สัมพันธเชิงพึ่งพา โดยแตละฝายรับรูถึงความไมลงรอยหรือ
ความคิดเห็นที่แตกตางระหวางกัน และมีการขัดขวางหรือ
แทรกแซงจากอีกฝาย อันเปนผลของความไมลงรอยนัน้ เทาที่
เปนไปได”
DeVito (2007) ใหนิยามความขัดแยงระหวางบุคคล
ว า “หมายถึ ง ความไม เ ห็ น พ อ งกั น ระหว า งคนอย า งน อ ย
สองฝายที่มีความเชื่อมโยงกันทางใดทางหนึ่ง ไมวาจะเปน
ระหวางคนรัก เพือ่ น คนในครอบครัวหรือเพือ่ นรวมงาน ทัง้ นี้
ความเชือ่ มโยงกันดังกลาวนีห้ มายถึงความเชือ่ มโยงดานบทบาท
หนาที่ หรือการกระทําของฝายหนึ่งมีผลกระทบตออีกฝาย
หนึ่ง”
Barki & Harwick (2004) ไดรวบรวมและสังเคราะห
คําจํากัดความที่นักวิชาการตางๆ ที่ไดใหความหมายไวอยาง
หลากหลาย โดยไดเสนอกรอบแนวคิดเกีย่ วกับโครงสรางของ
ความขัดแยงระหวางบุคคล กรอบแนวคิดดังกลาวไดถกู นําไป
ใชอา งอิงในการศึกษาวิจยั เกีย่ วกับโครงสรางของความขัดแยง
ระหวางบุคคลในเวลาตอมาอยางแพรหลาย โดย Barki &
Harwick (2004) ระบุวา “ความขัดแยงระหวางบุคคล เปน
กระบวนการพลวัตทีเ่ กิดขึน้ ระหวางสองฝายทีม่ คี วามเกีย่ วของกัน
โดยทั้งสองฝายตางแสดงออกทางอารมณในทางลบ ดวยการ
แสดงความไมเห็นดวย และขัดขวางหรือเปนอุปสรรคตอการ
บรรลุเปาหมายของอีกฝาย” โดยชี้ใหเห็นวาความขัดแยง
ปที่ 37 ฉบับที่ 1
มกราคม-มิถุนายน 2560

55

ตองมีองคประกอบเกิดขึ้นพรอมกันสามองคประกอบ คือ
การแสดงออกความไมเห็นดวย (disagreement) การขัดขวาง
(interference) และอารมณดานลบ (negative emotion)
การมีเพียงองคประกอบใดองคประกอบหนึ่ง ไมถือเปนความ
ขัดแยงระหวางบุคคล
แมคาํ จํากัดความจะหลากหลายตามมิตมิ มุ มองของผู-
สนใจศึกษา แตประเด็นทีเ่ ห็นพองกันก็คอื ความขัดแยงระหวาง
บุคคลเกิดขึ้นไดในหลายระดับความสัมพันธและเปนสิ่งที่
หลีกเลี่ยงไมได ดังนั้น ผูที่มีความเขาใจเกี่ยวกับความขัดแยง
ระหวางบุคคลและสามารถหาวิธีการตอบสนองหรือวิธีการ
จัดการเพื่อคลี่คลายความขัดแยงดวยวิธีที่เหมาะสม จึงเปน
เรือ่ งสําคัญทีจ่ ะทําใหแตละคนสามารถจัดการกับปญหาความ
ขัดแยงระหวางบุคคลไดอยางมีประสิทธิภาพแตกตางกัน
ออกไป
1.2 องคประกอบของความขัดแยงระหวางบุคคล
จากคําจํากัดความดังกลาวขางตน สามารถสรุปรวม
ความเห็นของนักวิชาการทีม่ ตี อ องคประกอบของความขัดแยง
ระหวางบุคคลไดวา ความขัดแยงระหวางบุคคลมีองคประกอบ
สําคัญ ดังนี้คือ
1) มีบคุ คลทีเ่ กีย่ วของสองฝาย โดยทัง้ สองฝาย
มีความเกีย่ วของ มีอทิ ธิพล หรือมีการพึง่ พากันและกันและ
รับรูในความขัดแยงหรือความไมลงรอยระหวางกัน ความ
ขัดแยงเปนเรือ่ งรวมกันระหวางสองฝาย ความเกีย่ วของสัมพันธน้ี
จึงเปนไปไดทั้งความสัมพันธในลักษณะของความสัมพันธ
สวนตัว หรือความใกลชดิ สนิทสนม เชน เพือ่ นสนิท คนรักหรือ
บุคคลในครอบครัว หรือความสัมพันธจากเหตุผลดานการงาน
เชน เพื่อนรวมงาน ผูบังคับบัญชากับผูใตบังคับบัญชา ฯลฯ
ดวยเหตุของความสัมพันธที่เชื่อมบุคคลสองฝายไวดวยกัน
ดังนัน้ การแสดงออกซึง่ ความไมเห็นดวย การตอตาน หรือการ
ขัดขวางตอเปาหมายของฝายหนึง่ ฝายใด จึงมีอทิ ธิพลหรือผลกระทบตอความคิด ความรูส กึ ความเปนอยู หรือผลประโยชน
ของอีกฝายที่ตองเกี่ยวของสัมพันธซึ่งกันและกัน ไมทางใดก็
ทางหนึง่ ทัง้ สิน้ ความขัดแยงระหวางบุคคลจึงตองมีสองฝายที่
รับรูในความขัดแยงและไดรับผลกระทบจากความขัดแยง
ระหวางกันเสมอ การมีองคประกอบเพียงฝายใดฝายเดียวหรือ
ฝายใดฝายหนึ่งไมรับรูในความขัดแยงจะไมสามารถเกิดเปน
องคประกอบของความขัดแยงระหวางบุคคลได
2) มีการแสดงออกอารมณหรือพฤติกรรมใน
ทางลบเพื่อใหเห็นถึงการไมยอมรับ ความขัดแยงระหวาง
บุคคลไมใชเพียงความคิดหรือความขัดแยงภายในใจ เพราะถา
เปนเพียงความคิดทีข่ ดั แยงภายในใจจัดไดวา เปนความขัดแยง
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ภายในตัวบุคคล ตัวอยางความขัดแยงภายในตัวบุคคล เชน
การตกอยูในสถานการณที่ตองคิดเพื่อตัดสินใจเลือกอยางใด
อยางหนึง่ ทัง้ ทีอ่ ยากไดทงั้ สองอยาง หรือการทีต่ อ งตัดสินใจทํา
ในสิง่ ทีต่ วั เองไมอยากทํา เชน ตองเลือกระหวางทํางานใหเสร็จ
แทนการไปเที่ยว เปนตน การที่จะระบุไดวาไดเกิดเปนความ
ขัดแยงระหวางบุคคลไดนนั้ จึงมิใชอยูเ พียงแคความคิดเห็นของ
แตละฝายไมตรงกันเทานั้น แตตองมีการแสดงออกความรูสึก
และทาทีของการไมยอมรับใหอกี ฝายหนึง่ รับรูด ว ย ตัวอยางเชน
ความคิดเห็นหรือความนิยมทางการเมืองของบุคคลสองคนที่
มีความแตกตางกันระหวางพรรคเสรีนยิ มกับพรรคประชานิยม
จะไมถอื เปนความขัดแยงระหวางบุคคล จนกวาจะมีใครคนใด
คนหนึ่งเริ่มบทสนทนาดวยการแสดงออกในการโตเถียงดวย
ความไมพอใจในความคิดเห็นทีเ่ พือ่ นแสดงออก เกีย่ วกับแนวคิด
นโยบายพรรคการเมืองทีต่ นนิยมชมชอบในทางตําหนิวา “เปน
แนวคิดที่ไมสามารถทําไดจริงและจะสรางความสูญเสียใหกับ
ประเทศ” พฤติกรรมทีแ่ สดงออกถึงความไมยอมรับ หรือความ
ไมลงรอยกันไดนี้สามารถแสดงออกดวยวัจนภาษา ไดแก
การพูด การเขียน หรืออาจแสดงออกการตอตาน ความผิดหวัง
การเปนปฏิปกษตอกันทางอวัจนภาษาในรูปแบบตางๆ เชน
สีหนา ทาทาง นาํ เสียง ฯลฯ ทัง้ นี้ ระดับของการแสดงออกให
เห็นถึงความหมายของการปฏิเสธ หรือไมเห็นดวย มีตงั้ แตการ
แสดงออกความไมเห็นดวยนอยทีส่ ดุ ไปจนถึงระดับรุนแรง เชน
ไมคอ ยเห็นดวย ไมเห็นดวย ไมใหความรวมมือ โตแยง ตอตาน
ขัดขวาง การฟองรองไปจนถึงการตอสู การโตเถียงกันดวยเสียง
คําพูดและสีหนาทาทีทไ่ี มเปนมิตรตอกัน เพือ่ ใหไดตามเปาหมาย
ของตน
3) ทัง้ สองฝายตางตองการบรรลุเปาหมายหรือ
ความตองการของตนเอง กลาวคือ ในสถานการณความขัดแยง
ระหวางบุคคลนัน้ สาเหตุทที่ าํ ใหเกิดความขัดแยงมักเปนเรือ่ ง
ทีท่ ง้ั สองฝายตางเขาใจวาเปนไปไมไดทจ่ี ะทําใหบรรลุเปาหมาย
ดวยความพอใจของทั้งสองฝายไดพรอมกัน และทั้งสองฝาย
ตางตองการบรรลุเปาหมายของตัวเองเทานัน้ ตัวอยางเชน การ
มีที่จอดรถเหลือเพียงที่เดียว แตเจาของรถทั้งสองคันที่มาถึง
ทีจ่ อดดังกลาวในเวลาใกลเคียงกัน และตางตองการจอดรถใน
ที่ดังกลาว เปนตน
4) ความขัดแยงมีแนวโนมเกิดขึน้ ในเรือ่ งทีเ่ กีย่ วของกับทรัพยากรที่ตนเองรับรูหรือคิดวามีอยูอยางจํากัด
ทรัพยากรทีก่ ลาวถึงนีไ้ มไดจาํ กัดอยูเ พียงสิง่ ของ วัตถุทม่ี องเห็น
หรือขอเท็จจริงที่ปรากฏเทานั้น แตครอบคลุมถึงสิ่งที่ไมใช
สิ่งของ หรือสิ่งที่คูขัดแยงเขาใจวามีอยางจํากัด ความขัดแยง
เปนเรื่องของการรับรู (perception) หรือความเขาใจของ

บุคคลที่มีตอเรื่องนั้นมากกวาจะเปนขอเท็จจริง ตัวอยางเชน
การทีล่ กู แสดงพฤติกรรมตอตาน เพือ่ เรียกรองความสนใจจาก
พอแมทไี่ มมเี วลาใหกบั ลูก หรือภรรยาแสดงพฤติกรรมหึงหวง
มีปากเสียงทะเลาะกับสามี ดวยสาเหตุที่เขาใจวาสามีแบงปน
ความรักไปใหคนอื่น เปนตน
5) ความขัดแยงมักเกิดขึ้นรวมกับพฤติกรรม
การขัดขวางไมใหอกี ฝายบรรลุเปาหมายของตัวเอง ความคิดเห็นที่แตกตางเปนเรื่องปกติและเปนเรื่องที่ทุกคนตางเคย
เผชิญ แตความคิดเห็นหรือความแตกตางมักจะเปลีย่ นไปเปน
ความขัดแยงระหวางกันก็ตอ เมือ่ อีกฝายมีพฤติกรรมทีข่ ดั ขวาง
ทําใหอกี ฝายไมสามารถบรรลุเปาหมายของตัวเอง ตัวอยางเชน
การที่ภรรยาไมชอบใหสามีสูบบุหรี่ยังไมเปนความขัดแยง
ระหวางบุคคล แตเมื่อภรรยาเริ่มบนวาสามีแลวเอาบุหรี่ไปทิ้ง
ทําใหสามีไมสามารถสูบบุหรี่ได จึงเกิดความขัดแยงระหวาง
บุคคล หรือการที่แมไมตองการใหลูกเลนเกมดวยการเอา
เครือ่ งเลนเกมไปเก็บซอนไวทาํ ใหไมสามารถเลนเกมได เปนตน
สรุปแลว ความขัดแยงระหวางบุคคลจะเกิดขึ้นไดตอง
มีองคประกอบรวมกันดังนี้คือ เมื่อบุคคลสองฝายที่มีความ
สัมพันธกัน รูสึกวาอีกฝายขัดขวางทําใหตนไมสามารถบรรลุ
เปาหมายได หรือเพราะคิดวาทรัพยากรที่สองฝายตองการมี
อยางจํากัด ไมเพียงพอตอบสนองความตองการไดทงั้ สองฝาย
นอกจากนัน้ ยังประกอบดวยองคประกอบสําคัญดานพฤติกรรม
การแสดงออกในทางลบเพือ่ สือ่ สารใหอกี ฝายไดรบั รูใ นอารมณ
และความรูสึกไมเห็นดวย หรือไมพอใจในระดับตางๆ ดังนั้น
ผลของความขัดแยงระหวางบุคคลจึงสงผลกระทบดานความ
สัมพันธที่มีตอกันมากนอยตามระดับความรุนแรงของการ
แสดงออกซึ่งความไมพอใจนั้น
ประเภทและลักษณะเฉพาะของความขัดแยงระหวางบุคคล
2.1 ประเภทความขัดแยงระหวางบุคคล
Beebe, Beebe, & Redmond (1996) เสนอวา อาจ
จัดแบงประเภทความขัดแยงระหวางบุคคลไดเปน 3 ประเภท
คือ ความขัดแยงแบบเทียม ความขัดแยงพื้นฐานทั่วไป และ
ความขัดแยงทีเ่ กิดจากการถือตนเองเปนใหญ และภายใตบริบท
การสือ่ สารทีม่ กี ารเปลีย่ นแปลงในปจจุบนั งานวิจยั เกีย่ วกับการ
สื่อสารระหวางบุคคลผานสื่อออนไลนประเภทตางๆ ยังพบ
ปรากฏการณความขัดแยงอีกประเภทหนึ่งที่มีแนวโนมสูงขึ้น
คือความขัดแยงอันสืบเนื่องจากการสื่อสารผานสื่อออนไลน
ดังนั้น เพื่อใหครอบคลุมกับสถานการณปจจุบัน จึงอาจสรุป
ประเภทความขัดแยงระหวางบุคคลไดเปน 4 ประเภท โดยมี
แนวทางการสื่อสารเพื่อลดความขัดแยงแตละประเภท ดังนี้

1) ความขัดแยงแบบเทียม (pseudo conflict)
เปนความขัดแยงซึ่งแทจริงแลวทั้งสองฝายตางไมมีปญหา
หรือความไมลงรอยใดๆ ระหวางกัน แตอาจเกิดขึน้ จากความ
เขาใจผิดดานภาษา หรือการสือ่ ความหมายทีท่ งั้ สองฝายเขาใจ
ไมตรงกัน เมือ่ มีการใหขอ มูลสรางความเขาใจทีต่ รงกันใหเกิดขึน้
ความขัดแยงดังกลาวก็หมดไป ตัวอยางเชน การสายหนาของ
ชาวอินเดียหมายถึงการยอมรับ และการพยักหนาหมายถึง
ไมยอมรับ ขณะทีก่ ารสายหนาของคนไทยหมายถึงการปฏิเสธ
เปนตน
แนวทางการสื่อสารเพื่อจัดการกับความขัดแยง
ประเภทนีค้ อื การใหความสนใจกับความหมายทีอ่ กี ฝายพยายาม
สื่อสารและพยายามทวนยําถามถึงความหมายใหอีกฝายได
อธิบายเพิม่ เติม ขณะเดียวกันตองเปนผูฟ ง และใหความสําคัญ
กับการสังเกตอากัปกิรยิ า อวัจนภาษาตางๆ ระหวางการสือ่ สาร
เพื่อทําความเขาใจกับสิ่งที่อีกฝายแสดงออก
2) ความขัดแยงพืน้ ฐานทัว่ ไป (simple conflict)
เปนความขัดแยงพืน้ ฐานอันเนือ่ งจากความแตกตางดานความคิด
การรับรู การใหนิยามความสําคัญตอสิ่งตางๆ หรือเปาหมาย
ของสองฝายที่แตกตางกัน ซึ่งพบไดทั้งในชีวิตการทํางานและ
ชีวิตประจําวัน ความขัดแยงประเภทนี้ทั้งสองฝายตางรับรูถึง
ความตองการของอีกฝายหนึ่งที่แตกตางไปนั้น ตัวอยางเชน
งานวิจัยของ Keaveney (2008) พบวาวิศวกร/นักวิจัยและ
พัฒนาและนักการตลาดมักมีความขัดแยงระหวางกันจาก
ความแตกต า งกั น ด า นบทบาทหน า ที่ ใ นการทํ า งานตลอด
กระบวนการของการพัฒนาผลิตภัณฑใหม เนื่องจากตางมี
ความรูสึกที่ไมดีตอกันในมุมมองจากทั้งสองฝาย เชน
ในมุมมองของวิศวกร/นักวิจัยและพัฒนาที่มีตอ
นักการตลาดเห็นวา
• นักการตลาดมักวางอํานาจในการตัดสินใจ
และเอาใจตนเองเปนที่ตั้ง
• นักการตลาดจะพูดเกินจริงเพื่อขายสินคา
และ
• นักการตลาดจะเอาใจลูกคามากเกินไปโดย
ไมพิจารณาศักยภาพขององคกร
ในทางกลับกัน ในมุมมองของนักการตลาดทีม่ ตี อ
วิศวกร/นักวิจัยและพัฒนาจะเห็นวา
• วิ ศ วกร/นั ก วิ จั ย และพั ฒ นา รู จั ก แต ด า น
เทคนิคและไมมีทักษะดานมนุษยสัมพันธ
• วิศวกร/นักวิจัยและพัฒนาไมรูจักการทํา
ธุรกิจและไมเขาใจลูกคา
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• วิศวกร/นักวิจัยและพัฒนามักไมสนองตอบ
ตอคําเรียกรองของนักการตลาด
ตัวอยางของความขัดแยงระหวางบุคคลในการ
ทํางานอันเปนผลจากมุมมองที่แตกตางกันนี้มีอยูมาก โดยทั้ง
สองฝายตางคิดวาวิธีการทํางานของตนเปนวิธีที่เหมาะสม
แนวทางการสือ่ สารเพือ่ การลดปญหาความขัดแยง
รูปแบบนี้ ทําไดดวยการมุงประเด็นสื่อสารใหอยูในประเด็นที่
กําลังสรางความเขาใจรวมกันใหเกิดขึ้น การรวมกันอภิปราย
แนวทางหรือแนวคิดทีแ่ ตกตางกันทัง้ สองฝาย โดยใชขอ มูลเปน
สวนชวยสนับสนุนขอเสนอของตัวเอง ไมใชอารมณหรือความรูสึก และควบคุมไมใหการพูดแสดงความคิดเห็นเกินขอบเขต
ไปที่การวิพากษวิจารณไปที่ตัวบุคคลที่กําลังสื่อสารระหวาง
กัน นอกจากนัน้ ในกรณีทยี่ งั มีขอ มูลไมพรอม ยังอาจขอเลือ่ น
การพูดคุยหรือตัดสินใจเกี่ยวกับเรื่องที่เปนปญหาระหวางกัน
เพื่อใหตางมีโอกาสในการหาขอมูลหรืองานวิจัยมาสนับสนุน
ขอเสนอของตนเพิ่มขึ้น
3) ความขัดแยงที่เกิดจากการถือตนเองเปนใหญ (ego conflict) เปนความขัดแยงทีเ่ กิดจากความยึดมัน่
ถือมัน่ ในตนเอง การไมใสใจในความคิดเห็นหรือความรูส กึ ของ
ผูอื่น ความขัดแยงมักเกิดขึ้นเมื่อฝายหนึ่งฝายใดหรือทั้งสอง
ฝายเกิดความความรูสึกวาตนเองกําลังถูกอีกฝายรุกไลเพื่อ
ทําใหอีกฝายรูสึกวาหมดคุณคา ไมมีความนาเชื่อถือ มีการใช
คําพูดและกิริยาทาทางที่แสดงออกใหเห็นวาเปนการตําหนิ
การวิจารณ การดูถกู การปดความผิดใหพน ตัว หรือการติเตียน
ตัวบุคคล มากกวาจะพูดกันถึงเหตุผลหรือเนื้อหาของความ
เห็นทีไ่ มตรงกัน ความขัดแยงประเภทนีม้ กั มีระดับความรุนแรง
เพิ่มขึ้นจนกลายเปนความขัดแยงระหวางบุคคลที่จัดการได
ยากที่สุดหากทั้งสองฝายไมใหความรวมมือ
แนวทางสําหรับการสือ่ สารทีค่ วรทําขณะเกิดความ
ขัดแยงประเภทนี้ คือพยายามควบคุมความคิดและอารมณ
ทางลบทีเ่ กิดขึน้ ดวยการทําใจใหยอมรับในความคิดเห็นทีแ่ ตกตาง ควบคุมเนื้อหาในการสื่อสารดวยการเสนอขอมูลใหใชวิธี
การพูดอธิบายเนื้อหาหรือสิ่งที่ตองการ ควบคุมวิธีการสื่อสาร
ดวยการไมพูดในลักษณะของการประเมิน หรือการวิจารณ
ดวยความคิดเห็นหรือความรูสึกที่มีตอตัวบุคคล และเมื่อพบ
ประเด็นที่พอยอมรับรวมกันได ใหแสดงออกวาเห็นดวยกับ
บางสิง่ ทีอ่ กี ฝายเสนอแมเปนบางสวนก็ตาม พยายามสรางบริบท
สภาพแวดลอมตางๆ ของการสื่อสารใหเอื้อตอการคลี่คลาย
ความขัดแยงระหวางกัน นอกจากนั้น การใชอวัจนภาษา
ระหวางการสื่อสารที่เหมาะสม ยังชวยทําใหทําใหอีกฝาย
ลดความรอนแรงลงได ดวยการลดระดับเสียงและใชนําเสียง
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นุม นวลในการสือ่ สาร เพือ่ สรางบรรยากาศของการสือ่ สารทาง
บวกใหเกิดขึ้น
4) ความขัดแยงอันสืบเนือ่ งจากการสือ่ สารผาน
สื่อออนไลน (online conflict) นอกจากความขัดแยงจะ
เกิดขึน้ จากการสือ่ สารระหวางบุคคลแบบเผชิญหนาดังทีก่ ลาว
มาแลวในสามประเภทขางตน ปจจุบันความขัดแยงไดขยาย
ขอบเขตไปสูความขัดแยงระหวางกันจากการสื่อสารผานสื่อ
ออนไลน หรือสื่อเครือขายสังคมประเภทตางๆ เชน อีเมล
เฟซบุก ไลน หรือทวิตเตอร ฯลฯ แมการสือ่ สารผานสือ่ ดังกลาว
จะมีขอ ดีคอื เปนการสือ่ สารสองทาง สามารถสือ่ สารตอบกลับ
ไปมาระหวางกันไดทันที ไมมีขอจํากัดดานพื้นที่และเวลา แต
ในแงการสือ่ สารระหวางบุคคลผานสือ่ ดังกลาว ก็มขี อ จํากัดอยู-
ไมนอยเมื่อเปรียบเทียบกับการสื่อสารแบบเผชิญหนา เพราะ
ในการสือ่ สารแบบเผชิญหนาคูส อื่ สารสามารถแปลความหมาย
และรับรูในอวัจนภาษาที่สื่อสารผานสีหนา ทาทาง นําเสียง
ของแตละฝายได แตการสือ่ สารผานสือ่ ออนไลนยงั มีขอ จํากัด
ดานอวัจนภาษาในการสื่อสาร แมจะไดมีความพยายามสราง
สัญลักษณเพือ่ สือ่ ความหมายดานอารมณและความรูส กึ ตางๆ
เขาเปนสวนประกอบกับตัวหนังสือซึง่ เปนวัจนภาษา งานวิจยั
เกีย่ วกับการสือ่ สารผานออนไลนพบวา การสือ่ สารผานระบบ
ออนไลน อ าจทํ า ให เ กิ ด ภาวะการสู ญ เสี ย การยั บ ยั้ ง ชั่ ง ใจที่
นักจิตวิทยาเรียกภาวะดังกลาววา disinhibition effect ซึ่ง
เปนภาวะทีป่ กติคนๆ นัน้ จะไมแสดงออกเชนนัน้ เมือ่ อยูเ ผชิญหนา เชน ความรุนแรง หรือความกาวราว โดยเฉพาะเมือ่ อยูใ น
ภาวะทางอารมณโกรธ ไมพอใจ (Suler, 2005)
แนวทางที่เหมาะสมเพื่อลดการเกิดความขัดแยง
อันสืบเนือ่ งจากการใชสอื่ ออนไลนคอื การพยายามคิดทบทวน
กอนตัดสินใจสงขอความหรือปฏิกิริยาปอนกลับใดๆ ไปยัง
ผูสงสารผานสื่อออนไลน เพราะการสื่อสารหรือการแสดง
ปฏิกิริยาตอบกลับไปอยางทันทีทันใดอยางขาดความยับยั้ง
ชั่งใจอาจสงผลเสียตอความสัมพันธและสรางความขัดแยง
เพราะการตอบทันทีอาจปะปนดวยอารมณ หรือความรูสึกที่
ยังไมไดกลั่นกรองเสียกอน หรือบางครั้งผูรับก็อาจแปลความ
หมายขอความไปในทางที่แตกตางจากสิ่งที่ผูสงสารตองการ
การเตือนตัวเองไวเสมอวา “คิดกอนโพสต” “เช็คกอนแชร”
“ทบทวน ไตรตรองกอนจะแสดงความคิดเห็น” เปนแนวทาง
ทีช่ วยลดปญหาไดในระดับหนึ่ง
นอกจากนัน้ ยังพบวาตนเหตุของความขัดแยงผาน
สื่อออนไลนยังมีรูปแบบตางๆ ไดหลากหลาย เชน การเขียน
แสดงความคิดเห็นดวยถอยคําโจมตีหรือโตตอบกันเปนการ
สวนตัวผานสื่อออนไลน การตั้งใจใหขอมูลที่ผิดเพื่อทําใหเกิด

ความเขาใจผิด ฯลฯ หรือแมแตการสงขอความ หรือสือ่ สารมา
ในเวลาทีไ่ มเหมาะสม ไมสะดวกทีผ่ รู บั จะตอบได แตผสู ง คาดหวังจะไดรับการตอบสนองจากผูรับแบบทันที เปนตน การ
สื่อสารผานสื่อออนไลนในลักษณะตางๆ ดังกลาวนี้ลวนทําให
ผู รั บ เสี ย เวลา เสี ย อารมณ แ ละเป น ที่ ม าของความขั ด แย ง
ระหวางผูเกี่ยวของไดทั้งสิ้น
2.2 ลักษณะเฉพาะของความขัดแยงระหวางบุคคล
ไมวาความขัดแยงระหวางบุคคลจะเปนประเภทใด
ก็ตาม Floyd (2012) ชีใ้ หเห็นลักษณะเฉพาะของความขัดแยง
ระหวางบุคคลดังนี้
1) ความขัดแยงเปนเรื่องธรรมชาติของความ
สัมพันธระหวางบุคคล เราทุกคนลวนตางเคยเผชิญกับความ
ขัดแยงระหวางบุคคล ความขัดแยงเกิดขึ้นไดทุกระดับความ
สัมพันธ เชน ระหวางสามีกบั ภรรยา ระหวางพอแมลกู ระหวาง













เพือ่ นนักเรียน ระหวางเพือ่ นรวมงาน ระหวางผูบ งั คับบัญชากับ
ผูใ ตบงั คับบัญชา ฯลฯ การทีเ่ ราพบกับความขัดแยงระหวางกัน
ไมไดหมายความวาเปนสิง่ ทีเ่ ลวรายหรือเปนการทําลายความ
สัมพันธที่มีตอกันเทานั้น เมื่อมีการจัดการที่ดี ความขัดแยง
กลับกลายเปนเรื่องสรางสรรคเปนแรงขับใหแตละฝายกาวไป
สูเปาหมายเกิดผลผลิตที่ดีได
2) ในความขัดแยงประกอบดวยมิติทั้งเนื้อหา
มิติความสัมพันธ และมิติดานขั้นตอนในการจัดการความ
ขัดแยง เมื่อมีความขัดแยงเกิดขึ้นระหวางสองฝายในเรื่องใด
ก็ตาม สิง่ ทีเ่ กิดขึน้ รวมถึงผลทีต่ ามมาประกอบดวยมิตทิ ซ่ี บั ซอน
สามมิติ คือ มิตดิ า นเนือ้ หาทีท่ าํ ใหเกิดความขัดแยงนัน้ มิตดิ า น
ความสัมพันธระหวางสองฝาย และมิตดิ า นขัน้ ตอนทีท่ ง้ั สองฝาย
ใชในการจัดการกับความขัดแยงนั้น เชน เมื่อภรรยาจับไดวา
สามีพูดปด ความขัดแยงนี้มีมิติทั้งสามมิติคือ
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ภาพที่ 1 องคประกอบความขัดแยงระหวางบุคคลประกอบดวย สามมิติไดแก มิติเนื้อหา มิติความสัมพันธและมิติกระบวนการ
จัดการ
ที่มา: ดัดแปลงจาก Floyd (2012)
มิติดานเนื้อหา คือ การพูดปด การไมพูดความจริงใน
เรื่องใดเรื่องหนึ่งนั้น
มิติดานความสัมพันธ คือ สิ่งที่เปนผลตามคือ ความ
ไวเนือ้ เชือ่ ใจทีม่ ตี อ กันไดลดทอนลงไป และตองใชเวลาอีกนาน
กวาความไวเนื้อเชื่อใจนั้นจะกลับมาเปนเชนเดิม

มิติดานขั้นตอน กฎระเบียบ หรือความคาดหวังที่
แตละฝายใชจดั การกับปญหาความขัดแยงนัน้ ซึง่ หากทัง้ สอง
ฝายมีวิธีการ มุมมอง หรือความคาดหวังที่แตกตางกันแลว
สิง่ ทีเ่ กิดขึน้ อาจกลับกลายเปน “ความขัดแยงบนความขัดแยง”
(conflict about conflict) เชน จากตัวอยางเดิมแมวา ภรรยา
ปที่ 37 ฉบับที่ 1
มกราคม-มิถุนายน 2560
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จะไมพอใจอยางมากกับเหตุการณที่พบวาสามีพูดปด แตอาจ
เห็นวาวิธีที่ดีที่สุดของการแกไขความขัดแยงคือการไมพูด
ไมตอ วาแตทาํ เฉยชา เพือ่ ใหสามีเกรงใจ คาดหวังวาสามีจะมา
ขอโทษและจะไมพดู ปดอีก ในขณะทีส่ ามีอาจคิดวาเหตุทภ่ี รรยา
ไมแสดงออกซึ่งความไมพอใจคงเปนเพราะไมทราบหรือเห็น
เปนเรื่องเล็กๆ การพูดปดจึงเปนสิ่งที่เขาอาจใชอีกในโอกาส
ตอไป ดังนัน้ จึงดูเสมือนไมมปี ญ
 หาใดๆ เกิดขึน้ ในความสัมพันธ
ระหวางทั้งสอง แตในความเปนจริงความขัดแยงไมไดหมดไป
ถาทั้งสองฝายมีวิธีคิดในการจัดการกับความขัดแยงที่ตางกัน
และไมเปนไปดังที่ฝายใดฝายหนึ่งคาดหวัง ทั้งสองอาจตอง
เผชิญกับปญหาความขัดแยงบนความขัดแยงดังกลาว
3) การแสดงออกใหเห็นถึงความขัดแยงทําได
ทัง้ ทางตรงและทางออม เมือ่ เกิดความขัดแยงขึน้ ระหวางบุคคล
ทั้งสองฝายอาจเลือกวิธีการแสดงออกใหเห็นความขัดแยงได
ทางตรง ดวยการแสดงพฤติกรรมความไมพอใจ หรืออาจใชวธิ ี
แสดงออกทางออมดวยการไมแสดงออก เชน ไมพูดดวย หรือ
การปฏิเสธไมยอมรวมทํางานดวย แตไมวา วิธกี ารใด ความขัดแยงก็ไดเกิดขึ้นแลว และเมื่อเผชิญกับความขัดแยงดังกลาว
ไมมีใครตอบไดวา การแสดงออกดวยวิธีการใดจะดีกวากัน
เพราะขึน้ อยูก บั สถานการณ ความสัมพันธระหวางสองฝาย และ
ผลลัพธที่ทั้งสองฝายคาดวาจะเกิดขึ้นหลังจากการแสดงออก
ความขัดแยงนั้นๆ
4) ความขัดแยงสามารถสงผลทางลบตอทัง้ สอง
ฝายที่ขัดแยง ความขัดแยงระหวางบุคคลอาจสงผลกระทบ
ทางลบต อ ทั้ ง สองฝ า ยไม ว า จะเป น ทางร า งกายหรื อ จิ ต ใจ
โดยเฉพาะจากความเครียดขณะที่เกิดความขัดแยง ผลการ
ศึกษาเกีย่ วกับความเครียด พบวา ความขัดแยงสงผลตอสุขภาพ
ทั้งรางกายและจิตใจ โดยแสดงออกทางรางกาย เชน มึนงง
ปวดตามกลามเนือ้ กัดฟน ปวดศีรษะ ออนเพลีย แสดงออกทาง
จิตใจ เชน วิตกกังวล สมาธิสั้น ไมมีความคิดริเริ่ม แสดงออก
ทางอารมณ เชน โกรธงาย หงุดหงิด ทอแท หรือแสดงออกทาง
พฤติกรรม เชน ติดบุหรี่ แยกตัว รับประทานอาหารมากขึ้น
เปนตน (“Stress”, n.d.) ความขัดแยงระหวางบุคคลนํามาซึง่
ความรูสึกในทางลบ ในบางกรณีประสบการณความขัดแยง
อาจทําใหคูขัดแยงคนใดคนหนึ่งปดกั้นตัวเองจากการติดตอ
สัมพันธทางสังคม หรือไมเปดใจทีจ่ ะใหความสนิทสนมกับผูอ นื่
หรือในทางกลับกันอาจใชวิธีการหยุดความสัมพันธกับคูที่
ขัดแยง แลวแสวงหาความสัมพันธใหมๆ ที่ประทับใจกวาการ
ตกอยูในภาวะที่ตองเผชิญกับความขัดแยง
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5) ความขัดแยงสามารถใหผลที่เปนประโยชน
ตอคูข ดั แยงไดถา ทัง้ สองฝายรูว ธิ กี ารจัดการ ในขณะทีค่ วาม
ขัดแยงระหวางบุคคลสงผลทางลบตอความสัมพันธดังกลาว
ขางตน ความขัดแยงดังกลาวก็สามารถใหผลที่เปนประโยชน
ตอความสัมพันธของทั้งสองฝายไดโดยพบวา
ประการแรก ความขัดแยงเปนเงื่อนไขสําคัญ
ของการทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลง เพราะทําใหแตละฝาย
เริม่ มองหรือตระหนักในปญหาทีเ่ กิดขึน้ หาขอสรุปทีเ่ กีย่ วของ
ที่เปนไปไดเพื่อการแกไข และพรอมที่จะปรับปรุงเพื่อแกไข
ปญหาที่เกิดขึ้น ดังนั้น หากไมมีการตระหนักในปญหาหรือ
เผชิญกับปญหานั้นรวมกัน ก็คงไมเกิดความตองการที่จะ
เปลี่ยนแปลง
ประการที่สอง เมื่อเกิดความขัดแยงระหวาง
บุคคล สิง่ ทีเ่ กิดพรอมๆ กันคือเกิดพัฒนาการของการแกปญ
 หา
เมื่อแตละฝายเริ่มไมเห็นดวยกับขอมูลของอีกฝายก็จะมีการ
แบงปนขอมูลของกันและกัน และจะไดเรียนรูความคิดเห็นที่
แตกตางออกไปซึ่งชวยพัฒนาความเขาใจและการแสดงออก
ประเด็นการเปลีย่ นแปลงและการพัฒนาในการแกไขปญหาจึง
เปนประเด็นหลักของประสิทธิภาพที่เกิดขึ้น ความขัดแยง
ทําใหทงั้ สองฝายเรียนรูก นั และกันและรูว ธิ จี ดั การกับปญหา
ที่เกิดกับความสัมพันธระหวางกัน และหากสามารถแกไข
ปญหารวมกันไดสําเร็จ ความสัมพันธที่มีตอกันจะแนบแนน
มากขึ้นจากการไดเรียนรูและปรับปรุงระหวางกระบวนการ
แกไขดังกลาวรวมกัน การรูวิธีจัดการกับความขัดแยงของทั้ง
สองฝายชวยทําใหปญหาเล็กๆ ที่อาจเกิดขึ้นไมพอกพูนกลาย
เปนปญหาใหญที่ตามมา ทั้งนี้ความสามารถในการจัดการ
ปญหาดวยมุมมองที่เปนบวกสามารถสรางความมั่นใจใหกับ
ทั้ ง สองฝ า ยในการใช ทั ก ษะในการสื่ อ สารเพื่ อ ธํ า รงความ
สัมพันธที่ดีระหวางกัน
ความขัดแยงระหวางบุคคลเปนเรื่องธรรมชาติ ที่
ใหผลเกิดขึน้ ไดทงั้ ทางบวกและทางลบ ขึน้ อยูก บั พืน้ ฐานความ
คิดหรือมุมมองทีแ่ ตละคนมีตอ ความขัดแยง ประกอบกับความ
สามารถในการจัดการกับความขัดแยงระหวางบุคคลนั้น การ
จัดการกับความขัดแยงระหวางบุคคลจึงตองมุงเนนทําความ
เขาใจกับสาเหตุและการตอบสนองตอความขัดแยงที่เกิดขึ้น
ระหวางบุคคล และควบคุมหรือลดระดับความขัดแยงใหอยูใ น
ระดับที่เหมาะสม เพื่อสรางผลทางบวกใหเกิดขึ้นจากความ
ขัดแยง

การตอบสนองตอความขัดแยงที่เกิดขึ้นระหวางบุคคล ขั้นตอนการคลี่คลายความขัดแยงระหวางบุคคล
3.1 การตอบสนองตอความขัดแยงที่เกิดขึ้นระหวางบุคคล
งานวิจัยจํานวนมากศึกษาวิธีการที่แตละบุคคลจัดการหรือตอบสนองตอความขัดแยงที่เกิดขึ้นระหวางบุคคล Wood
(2010) ไดรวบรวมงานของนักวิชาการตางๆ และเสนอผลของการศึกษาการตอบสนองตอความขัดแยง (conflict responses)
ด ว ยแบบจํ า ลอง ซึ่ง แสดงใหเ ห็นวิธี ก าร 4 แบบ ซึ่ งมีลั กษณะแตกต างกั นในมิติเรื่ องของการให ผ ลเชิงบวกหรื อเชิ ง ลบ
ตอปฏิสัมพันธระหวางกัน และการแสดงออกตอความขัดแยงระหวางบุคคลในลักษณะการจัดการกับปญหาหรือการไมจัดการ
กับปญหา ดังภาพที่ 2

ภาพที่ 2 แบบจําลองการตอบสนองตอความขัดแยงตามแนวคิดของ Wood
ที่มา: แปลจาก Wood (2010)
1) การออกจากปญหา (the exit response)
เปนการจัดการกับปญหาที่ใหผลทางลบดานความสัมพันธ
กลาวคือ ใชวิธีการตอบสนองหรือจัดการกับความขัดแยงที่
เกิดขึ้นดวยการหนีออกจากปญหาความขัดแยงนั้น เชน การ
เดินออกจากปญหา การไมยอมใหพบ หรือการปฏิเสธทีจ่ ะพูด
ถึงเรื่องที่เปนปญหา การตอบสนองดวยวิธีนี้จัดเปนวิธีการที่
เห็นไดวาใหผลทางลบตอความสัมพันธ เพราะไมไดชวยลด
ความตึงเครียดดานความสัมพันธที่มีตอกันระหวางคูขัดแยง
อยางไรก็ตามในบางสถานการณ เชน ประเด็นปญหาหรือมิติ
ดานเนื้อหาของความขัดแยงที่ประเมินแลววาไมมีประโยชน
ที่จะพูดคุย หรือสื่อสารกันในเรื่องที่ขัดแยงในเวลานั้นๆ เชน
ตางอยูใ นอารมณโกรธ การออกจากปญหาดวยการเดินออกจาก
ปญหา หรือยุตคิ วามสัมพันธกบั บุคคลทีท่ าํ ใหเกิดความขัดแยง
ชัว่ คราว อาจใหผลดีกวาวิธอี น่ื ๆ อยางนอยก็ในชวงเวลาสัน้ ๆ นัน้
เปนตน

2) การลอยตั วเหนื อปญหา (the neglect
response) เปนการไมจัดการกับตัวประเด็นปญหาความ
ขัดแยงที่ใหผลทางลบตอความสัมพันธระหวางกัน กลาวคือ
ในขณะทีว่ ธิ กี ารแรกเปนการจัดการตอปญหาดวยการหนีออกไป
จากปญหา แตวธิ กี ารทีส่ องนีเ้ ปนปฏิกริ ยิ าตอบสนองหรือจัดการ
ตอความขัดแยงดวยการไมทําอะไรเลยกับปญหาที่มีอยู หรือ
ดวยการปฏิเสธวามีปญหาหรือมีความขัดแยงเกิดขึ้น หรือ
แสดงออกใหเห็นวาเปนเรื่องเล็กที่ไมไดมีความสําคัญอยางใด
โดยการไมพูดคุย ไมแสดงความเห็น หรือเพิกเฉยตอความ
สัมพันธระหวางกัน ทั้งนี้การตอบสนองระหวางกันดวยวิธีนี้
ไมไดชวยแกปญหาใหหมดไป (destructive) อีกทั้งยังไมได
ชวยลดความตึงเครียด หรือความไมลงรอยระหวางกัน เพราะ
ไมไดเปดโอกาสใหไดรับรูความตองการของอีกฝายหนึ่ง เปน
วิธีที่มีลักษณะลอยตัวเหนือปญหาทั้งที่ตระหนักวามีปญหา
ความขัดแยงดังกลาว นอกจากปญหายังคงอยูแ ลว ผลทีเ่ กิดขึน้
ปที่ 37 ฉบับที่ 1
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ในแงความสัมพันธยงั เปนผลเชิงลบมากกวาเชิงบวก ตัวอยางเชน
ในขณะทีเ่ พือ่ นรวมงานซึง่ ทํางานคนละแผนกในบริษทั เดียวกัน
มักมีปญ
 หาขัดแยงกันเสมอๆ มีการทํางานขามสายงานบังคับบัญชากันอยูบอยๆ ทําใหฝายหนึ่งฝายใดทํางานไมสําเร็จ
หรือไดรบั การตําหนิจากฝายบริหาร ความขัดแยงดังกลาวอาจ
จะสืบเนื่องจากเหตุผลตางๆ เชน บทบาทที่ไดรับมอบหมาย
ไมชัดเจน ทําใหมีการทํางานซําซอนกันระหวางแผนกจนเกิด
ปญหาระหวางกัน หรืออาจเปนความเขาใจผิดในบทบาทหนาที่
ของฝายใดฝายหนึ่ง จึงทําใหทั้งสองฝายตางรูสึกไมพอใจ
ตอสถานการณทเ่ี กิดขึน้ อยางไรก็ตามแทนทีท่ ง้ั สองฝายจะหารือ
ผูบริหารเพื่อสรางความชัดเจน หรือหันมาพูดคุยเพื่อรวมกัน
ในการแกปญหา กลับใชวิธีเพิกเฉย หรือพยายามหลีกเลี่ยงที่
จะทํางานรวมกัน โดยปลอยใหปญ
 หาในการทํางานระหวางกัน
ยั ง คงอยู ต อ ไปพร อ มกั บ ความตึ ง เครี ย ดในความสั ม พั น ธ
ระหวางกันของทั้งสองฝาย
3) การแสดงความภักดี (the loyalty response)
เปนวิธีการไมจัดการกับปญหาความขัดแยงที่ใหผลทางบวก
ในแงรักษาความสัมพันธระหวางกัน การตอบสนองในแบบนี้
คล า ยกั บ แบบที่ ส องคื อ ไม จั ด การกั บ ป ญ หาความขั ด แย ง
(passive) โดยไมพดู คุยหรือแสดงออกในประเด็นความขัดแยง
ที่สองฝายตองการเพื่อใหเกิดทางออกที่ยอมรับได ยึดแนวคิด
ที่วาแลวทุกอยางก็จะดีขึ้นเอง และมีการตอบสนองดวยการ
ใหความสําคัญกับความสัมพันธทม่ี ตี อ กัน ทัง้ ๆ ทีเ่ ผชิญกับความ
ขัดแยงทีเ่ กิดขึน้ ตลอดเวลา ผูท เ่ี ลือกการตอบสนองความขัดแยง
แบบนี้จะใชความอดทนของตนเองเพื่อรับมือกับปญหาความ
ขัดแยงหรือความแตกตางที่เกิดขึ้น มากกวาจะลุกขึ้นจัดการ
กับปญหาความขัดแยงแลวทําใหมผี ลกระทบตอความสัมพันธ
ระหวางกัน ดวยเหตุนจ้ี งึ ดูเสมือนวาไมมคี วามขัดแยงใดเกิดขึน้
ระหวางสองฝาย การตอบสนองในรูปแบบนี้เปนที่มาของการ
จัดการความขัดแยงในรูปแบบของการยินยอมใหอีกฝายหนึ่ง
เปนผูไดรับประโยชนหรือมีอํานาจเหนือกวา เชน ผูใตบังคับบัญชายอมทํางานในสิ่งที่ตนเองไมเห็นดวย หรือไมกลาแสดง
ความเห็นคัดคานขอเสนอหรือความคิดของผูบังคับบัญชาใน
ที่ประชุมเพราะตองการรักษาหนาผูบังคับบัญชา ทั้งนี้เพื่อคง
ความสั ม พั น ธ ที่ ดี ร ะหว า งกั น ไว หรื อ กรณี ภ รรยาที่ นิ่ ง เฉย
ยอมรับความประพฤติของสามีที่เจาชูเพราะตองการรักษา
สถานภาพความสัมพันธของครอบครัวเอาไว เปนตน
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4) การสงเสียง การแสดงออก (the voice
response) การตอบสนองดวยวิธีนี้เปนการแสดงออกที่
เนนไปทีป่ ระเด็นความขัดแยง หรือความแตกตางทางความคิด
ของสองฝาย โดยการรับฟงและแสดงใหเห็นความพยายาม
อยางยิ่งที่จะคลี่คลายประเด็นที่เปนปญหานั้นใหหมดไปดวย
วิธีการละมุนละมอม โดยยังคงรักษาความสัมพันธที่ดีไวใหได
การตอบสนองดวยวิธีการนี้ตองอาศัยความเชื่อมั่นในตัวเอง
และความเชื่อมั่นในอีกฝายที่จะชวยกันคลี่คลายปญหาที่มี
ความเห็นที่แตกตางกันนั้น ดวยการใหเหตุและผลที่มีอยูของ
แตละฝาย ขณะเดียวกันก็มคี วามใสใจ และระมัดระวังตอคําพูด
หรือการกระทําที่อาจทํารายหรือทําลายความสัมพันธที่มี
ตอกัน ดังนั้น การขอโทษหรือการแสดงความเสียใจในความ
ผิดพลาดทีเ่ กิดขึน้ สามารถใชเปนแนวทางทีท่ าํ ใหการตอบสนอง
ดวยวิธีนี้ไดผลดี จะเห็นไดวาวิธีนี้มุงขจัดความขัดแยงใหหมด
ไปดวยความรวมมือของทัง้ สองฝาย และผลทีเ่ กิดขึน้ คือความ
ขัดแยงที่คลี่คลายไป สามารถทําใหทั้งสองฝายไดรับความ
พึงพอใจจากวิธกี ารดังกลาว การตอบสนองแบบนีเ้ ปนทีม่ าของ
การจัดการความขัดแยงในรูปแบบของการรวมมือทีจ่ ะไดกลาว
ถึงตอไป ตัวอยางการตอบสนองในรูปแบบนี้เชน คูสามีและ
ภรรยาที่เพิ่งสมรส ฝายใดฝายหนึ่งอาจพบวาหลังการอยู
รวมกันแลวแตละฝายมีพฤติกรรมที่อีกฝายยอมรับไมได หรือ
ไมพอใจ เชน ภรรยาทีพ่ บวาสามียงั คงใหความสําคัญกับเพือ่ น
แมวา จะแตงงานแลวแตยงั คงทิง้ ภรรยาเพือ่ ไปใชเวลาเทีย่ วเตร
อยูก บั เพือ่ น หรือสามีทพ่ี บวาภรรยายังคงใชจา ยซือ้ ของฟุม เฟอย
ทั้งสองอาจตองหันมาเริ่มตนพูดคุยกันอยางจริงจังเกี่ยวกับ
ความรูส กึ ทีแ่ ทจริงของแตละฝายเกีย่ วกับสิง่ ทีต่ า งยอมรับไมได
โดยรวมกันกําหนดเปาหมายในการสรางความมั่นคงใหกับ
ครอบครัว หรือแสวงหาขอตกลงที่ทั้งสองยอมรับรวมกันได
ในการอยูรวมกัน ทั้งนี้ สามีอาจตองลดการใชเวลากับเพื่อน
ลงบาง และภรรยาอาจตองคํานึงถึงการใชจา ยทีเ่ ปนประโยชน
เพือ่ ความมัน่ คงทางการเงินของครอบครัวในอนาคตทีต่ อ งดูแล
บุตรรวมกัน การตอบสนองตอปญหาความขัดแยงระหวางบุคคล
ดวยวิธกี ารนีจ้ งึ มุง ประเด็นไปทีส่ าเหตุความขัดแยง ขณะเดียวกัน
ก็ใหความสําคัญกับการรักษาความสัมพันธระหวางกันที่มีอยู
ความสําเร็จของการคลี่คลายความขัดแยงของทั้งสองฝายจึง
อยูท ก่ี ารทีท่ ง้ั สองไดแสดงออกซึง่ ความตองการของตนเอง การ
สรางขอตกลงรวมกัน และการยอมรับในความแตกตางที่มี
จุดรวมอยูที่ความรักและความตองการทําใหความสัมพันธที่
มีตอกันยืนยาวตอไปนั่นเอง

ÖćøĔĀšÙüćöÿĞćÙĆâÖĆïÙüćöêšĂÜÖćø×ĂÜêîđĂÜ
ÝćÖøąéĆïêęĞćĕð÷ĆÜÿĎÜ

นอกจากปฏิกริ ยิ าตอบสนองตอประเด็นความขัดแยงเมือ่ เกิดขึน้ ทัง้ สีแ่ บบทีเ่ สนอโดย Wood ดังกลาวขางตน DeVito
(2007) ไดเสนอรูปแบบของการตอบสนองและตอความขัดแยง (conflicts styles) ในมุมมองที่ตางออกไป โดยพัฒนามาจาก
แนวคิดของ Blake & Mouton (1984) ในการจําแนกประเภทของรูปแบบการตอบสนองตอความขัดแยงระหวางคูสื่อสาร 2 มิติ
คือ มิติในเรื่องที่ตอบสนองความตองการของตน และมิติตอบสนองความตองการของอีกฝาย โดยจําแนกการตอบสนองตอ
ความขัดแยงไดเปน 5 ลักษณะ ไดแก การแขงขันการเอาชนะ การหลีกเลี่ยง การยินยอม การประนีประนอม และการรวมมือ
ดังตอไปนี้
ÖćøĔĀšÙüćöÿĞćÙĆâÖĆïÙüćöêšĂÜÖćø×ĂÜñĎšĂČęîÝćÖøąéĆïêęĞćĕð÷ĆÜÿĎÜ

ÖćøĒ×ŠÜ×Ćî ÖćøđĂćßîą

ÖćøøŠüööČĂ
ÖćøðøąîĊðøąîĂö

ÖćøĀúĊÖđúĊę÷Ü

Öćø÷ĉî÷Ăö

ภาพที่ 3 รูปแบบการตอบสนองความความขััดแยง
ที่มา: ภาพดัดแปลงจาก DeVito (2007)
1) การแขงขัน การเอาชนะ (Competing: I win,
You lose) การตอบสนองตอความขัดแยงแบบนีเ้ นนการบรรลุ
ความตองการของตนเองโดยใหความสําคัญกับความตองการ
ผูอ น่ื นอยมากหรือไมใหความสําคัญเลย การสือ่ สารจึงมีลกั ษณะ
ของการเอาชนะ โดยใชพฤติกรรมแสดงออกหรือคําพูดทีแ่ สดง
ความกาวราวเพือ่ เอาชนะ เพือ่ ใหตนเองบรรลุความตองการของตน ผลของวิธกี ารนีจ้ ะทําใหเกิดผลลัพธในลักษณะ “ชนะ-แพ”
วิธกี ารแขงขันเปนวิธกี ารทีเ่ หมาะสมหากคูข ดั แยง
มีเวลานอย หรือตองการความเรงดวนในการตัดสินใจ การตั้ง
รางวัลสําหรับสิ่งที่ดีที่สุด เกงที่สุด เชน รางวัลสรางผลงานได
เยี่ยมที่สุด หรือตําแหนงสําหรับผูที่สามารถทํายอดขายสราง
กําไรใหบริษัทไดมากที่สุด มักทําใหเกิดการแขงขันสรางสรรค
ผลงานทีเ่ ปนทีพ่ อใจ นอกจากนัน้ วิธกี ารแขงขันเหมาะสําหรับ
นํามาใชในการแกไขปญหาเมื่อตองการผลลัพธที่เกิดขึ้นใน
ลักษณะที่ใหความสําคัญกับผลงานที่ตองการ มากกวาคํานึง
ถึงการรักษาความสัมพันธระหวางบุคคลที่เกี่ยวของกับความ
ขัดแยง นอกจากนั้นการแขงขันเพื่อเอาชนะเปนวิธีที่เหมาะ
สมในการแขงขันกีฬาที่มีกติกาที่มีการยอมรับโดยสองฝาย
ชัดเจน หรือการโตแยงกันในการศาลดวยพยานระหวางอัยการ

และทนายความเพื่อประโยชนของโจทกและจําเลย เปนตน
ขอจํากัดของวิธีการนี้คือการแขงขันสรางเงื่อนไขที่จํากัดใหมี
เพียงสองฝายคือ ผูแพกับผูชนะ ซึ่งเปนปจจัยทําลายความ
สัมพันธทด่ี ที ม่ี ตี อ กัน และไมเหมาะเมือ่ ฝายใดฝายหนึง่ ไมยอมรับ
หรือไมตองการแกปญหาความขัดแยงในลักษณะการแขงขัน
หรือการเอาชนะทีต่ อ งปะทะ หรือเผชิญหนากับความขัดแยงกัน
โดยตรง
ตัวอยางของการตอบสนองความขัดแยงและผล
ที่เกิดขึ้นในลักษณะของผูชนะ-ผูแพในการทํางาน เชน ในการ
สัมภาษณของฝายบริหารเพือ่ การพิจารณาจัดสรรงบประมาณ
ประจําปซง่ึ มีอยางจํากัด ในสถานการณเชนนีอ้ าจพบบรรยากาศ
ของการแขงขันระหวางผูจัดการแตละแผนกที่ตองการให
แผนกของตนไดรับการจัดสรรงบประมาณมากที่สุด ดวยการ
แสดงเหตุผล เปรียบเทียบ หรือตําหนิการทํางานที่ลมเหลว
ของอีกฝายหนึ่ง และแสดงใหเห็นความสําเร็จของฝายตนใน
การทํางานที่ผานมาเพื่อใหไดรับการจัดสรรงบประมาณและ
อัตรากําลังเพิ่มขึ้น วิธีการนี้มีผูชนะคือผูไดรับการจัดสรร
งบประมาณตามทีต่ อ งการแตกท็ งิ้ ความเสียใจใหผแู พซงึ่ ก็เปน
สวนหนึง่ ของบริษทั ไวดว ยเชนกัน ในชีวติ ประจําวันเราก็มกั พบ
ปที่ 37 ฉบับที่ 1
มกราคม-มิถุนายน 2560
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การแขงขันในแบบชนะ-แพในหลายสถานการณ เชน การที่
พนักงานขายเครื่องใชไฟฟาสองยี่หอตางพยายามนําเสนอ
สินคาของตนใหลูกคาเลือกซื้อดวยการบอกถึงคุณสมบัติที่
ดีกวาคูแขง แตในที่สุดแลวก็มีเพียงยี่หอเดียวที่ลูกคาตัดสินใจ
ซื้อ เปนตน
2) การหลีกเลีย่ ง (Avoiding: I lose, You lose)
เปนวิธตี อบสนองตอความขัดแยงทีไ่ มสามารถสนองตอบความ
ตองการของทั้งตนเองและผูอื่น ดวยการเปลี่ยนประเด็นที่จะ
พูดถึงหรือการหนีจากปญหาปลอยใหทกุ อยางเปนไปตามทาง
โดยเลือกที่จะไมพบเห็นสิ่งที่เกี่ยวของกับปญหา ไมพูดถึง
ไมคิดถึงเรื่องดังกลาว บางคนเลือกแนวทางการแกไขความขัดแยงแบบนีเ้ พราะไมรวู ธิ จี ดั การกับความขัดแยง สวนบางคน
ก็พอใจกับการเลือกแนวทางนี้เพราะไมตองการเผชิญความขัดแยง แตการหลีกเลี่ยงกลายเปนจุดเริ่มตนของปญหาที่
ยังไมไดรบั การแกไขและอาจกลายเปนเรือ่ งใหญไดในภายหลัง
วิธีหลีกเลี่ยงนี้มีขอดีตรงที่ทําใหคูขัดแยงมีเวลา
คิดมากขึ้น เพื่อตอบสนองตอความคิดเห็นที่ขัดแยง หรือการ
แกไขปญหานั้นๆ ทําไดโดยฝายใดฝายหนึ่ง โดยไมจําเปนตอง
ใชเวลารวมกันในการสือ่ สารเพือ่ ระบุความตองการระหวางกัน
ขอดีอีกประการหนึ่งของการหลีกเลี่ยงคือในบางสถานการณ
ที่อีกฝายมีความกาวราวรุนแรง วิธีการหลีกเลี่ยงปญหาชวย
ไมใหตองเผชิญกับความรุนแรงที่อาจเกิดขึ้นจากคูขัดแยง
อยางไรก็ตาม การหลีกเลีย่ งเปนการแสดงอออกใหเห็นวาผูใ ช
วิธีนี้ไมใสใจที่จะแกปญหา และเมื่อไมไดรับการคลี่คลาย
ปญหาเล็กหรือความขัดแยงเล็กๆ ที่เกิดขึ้นอาจกลายเปน
ปญหาใหญทพี่ รอมจะพัฒนาไปสูค วามรุนแรงในการแสดงออก
ในอนาคตไดตอไป
ตัวอยางการตอบสนองความขัดแยงดวยการ
หลีกเลีย่ งในการดําเนินชีวติ ประจําวัน เชน การทีส่ ามีไมยอมรับฟง
ภรรยา หรือหลีกเลี่ยงที่จะพูดถึงปญหาระหวางกันที่เกิดขึ้น
จากพฤติกรรมของสมาชิกในครอบครัวสามีทอี่ าศัยอยูร ว มกัน
ซึ่งมักมีสวนเขามาสรางความไมพึงพอใจในเรื่องใดเรื่องหนึ่งเสมอ การเลือกวิธีหลีกเลี่ยงที่จะพูดถึงนี้จึงดูเสมือนวาไมมี
ความขัดแยงเกิดขึ้นทั้งที่ปญหายังคงเดินหนากอตัวเกิดขึ้น
ก็ตาม
3) การยินยอม (Accommodating: I lose,
You win) ตรงกันขามกับวิธีเอาชนะ วิธีนี้เปนการใหความ
สําคัญกับความตองการผูอื่นมากกวาตนเอง เปาหมายของ
วิธกี ารนีค้ อื การเสียสละใหอกี ฝายในสิง่ ทีเ่ ขาตองการ บางครัง้ ก็
เพื่อจะทําใหเกิดความสงบสุข หรือเพื่อรักษาสัมพันธภาพที่ดี
ใหอยูตอไป เห็นไดวาการตอบสนองวิธีนี้อาจทําใหเกิดความ
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ไมเทาเทียมหรือความรูส กึ ไมยตุ ธิ รรมในฝายทีย่ นิ ยอม ปจจัย
เรื่องของวัฒนธรรม เพศสภาวะ และเรื่องของการแสดงออก
ซึ่งอํานาจก็มีสวนเกี่ยวของกับการเลือกใชรูปแบบการตอบ
สนองตอความขัดแยงแบบนี้
วิธีการยินยอม คลายกับวิธีการเอาชนะเพราะ
ฝ า ยหนึ่ ง ได รั บ ตามความต อ งการ ในขณะที่ อี ก ฝ า ยหนึ่ ง
ไมไดรับ แตตางกันตรงที่เปนการยอมใหชนะจากฝายที่แพ
วิธีการนี้ใชไดดีเมื่อฝายใดฝายหนึ่งรูสึกวาตนเองเปนฝายผิด
และประเด็นที่ขัดแยงระหวางกันมีความสําคัญสําหรับฝายหนึ่งแตไมสําคัญสําหรับอีกฝายหนึ่ง การยินยอมเปนการให
ตามความตองการของฝายใดฝายหนึ่ง จึงทําใหไมเกิดความ
รูสึกสูญเสียความสัมพันธหรือรูสึกไมเทาเทียมของฝายหนึ่ง
ฝายใด แตวิธีการยินยอมจากฝายใดฝายหนึ่งตลอดเวลาก็มี
ขอจํากัดตรงที่ การยินยอมทําใหไมเกิดความคิดสรางสรรคตอ
สิง่ ทีเ่ ปนปญหา การยินยอมทําใหหมดพลังไมตอ สูด นิ้ รนในการ
คิดสรางสรรคแนวทางใหมๆ อีกทั้งความสัมพันธระหวางกัน
อาจเปนไปในลักษณะยอมจํานน ดวยวัฒนธรรมประเพณีที่
กําหนดบทบาทใหตองตอบสนองในลักษณะของการยินยอม
ซึ่งอาจเกิดผลกระทบในลักษณะสะทอนกลับเมื่อฝายที่ยอม
เสมอมาไมยินยอมอีกตอไป
ตัวอยางของรูปแบบการตอบสนองความขัดแยง
แบบนี้ เชน การที่ภรรยาบางคนยอมรับการตัดสินใจทุกเรื่อง
ของสามีเนื่องจากยึดหลักที่วา “สามีเปนชางเทาหนา” หรือ
การที่ลูกสาวคนโตตองยอมออกจากโรงเรียนเพื่อมาทํางาน
สงเสียนองชายใหเรียนหนังสือ การตอบสนองดวยการยินยอม
แบบนี้เปนผลสืบเนื่องจากคานิยมการใหชายเปนใหญในบาง
ครอบครัว เปนตน
4) การประนีประนอม (Compromising: I win
and Lose, You win and lose) เปนวิธีพบกันครึ่งทาง
ระหวางความตองการของตัวเองกับผูอื่น เปนความพยายาม
ทีจ่ ะใหสองฝายไดรบั ความพอใจบาง และตองยอมเสียสละบาง
ซึ่งผลที่เกิดคือไมมีฝายใดไดรับความพึงพอใจทั้งหมดเสียที
เดียว โดยทั้งสองฝายตางตองเสียในสิ่งที่ตัวเองอยากไดบาง
สวน
ขอดีของการใชวิธีการประนีประนอมคือใชเวลา
นอยกวาวิธกี ารรวมมือแกไขปญหาที่จะไดกลาวถึงตอไป การ
ประนีประนอมทําใหเกิดความรูสึกเทาเทียมและความสมดุล
ในอํ า นาจที่ มี ร ะหว า งกั น ทํ า ให ยั ง คงรั ก ษาความสั ม พั น ธ
ระหวางกันไวได ดังนั้นจึงอาจใชไดดีในสถานการณที่วิธีอื่นใช
ไมไดผล หรือไมสามารถตกลงกันตามความตองการจริงๆ
เพราะวิธีนี้ดูเสมือนวาทั้งสองฝายตางไดรับสิ่งที่ตองการ แต

แทจริงในมุมมองตรงกันขามคือทัง้ สองฝายไมไดอะไรตามทีต่ ง้ั ไว ดวยเลยทัง้ สองฝาย ดังนัน้ ในเวลาตอมา ปญหาความขัดแยง
อาจกลับมาสูส ถานการณเดิมหรือสถานการณเริม่ ตนของความ
ขัดแยงไดอกี วิธกี ารนีจ้ งึ ไมไดใหทางออกใหมๆ กับการแกปญ
 หา
โดยเฉพาะในบางสถานการณทก่ี ารประนีประนอม ดําเนินการตัดสินโดยผูที่ไมเขาใจในปญหาที่แทจริง
ตัวอยางของการประนีประนอม เชน พีน่ อ งทีแ่ ยง
ของเลนชิ้นเดียวกันอาจตกลงกันไดดวยการแบงเวลากันเลน
หรือการเลนดวยกัน หรือในขณะที่สามีตองการใชเงินเก็บ
ทัง้ หมดไปลงทุนในหุน แตภรรยาตองการใชเงินไปลงทุนในการ
ซือ้ บานเพือ่ สรางรายไดดว ยการใหเชา ความตองการทีต่ า งกัน
อาจตองตกลงประนีประนอมกันดวยการแบงงบประมาณเปน
สองสวนเพือ่ ใหสามีไดเงินสวนหนึง่ ไปลงทุนในหุน และภรรยา
อาจตองลดจากการลงทุนซื้อบานเปนเพียงทาวนเฮาสเพื่อ
เปนการลงทุนเชนกัน
5) การรวมมือ (Collaborating: I win, You
win) เปนพฤติกรรมตอบสนองที่ใหความสําคัญกับความ
ตองการของทั้งตนเองและผูอื่นเพื่อรวมมือแกไขปญหา ให
ความใสใจตอการสื่อสารและรับฟงความตองการระหวางกัน
และกัน โดยหวังใหเกิดประโยชนตอทั้งสองฝาย ทั้งนี้ วิธีการ
แกไขปญหาความขัดแยงรูปแบบนี้ทําใหทั้งสองฝายตางได
ประโยชนตามตองการ (win-win) เปนวิธีการที่ใชเวลาและ
ทัง้ สองฝายตองรับฟงความตองการของกันและกัน มีความตัง้ ใจ
ที่แนวแนที่จะรวมกันแกไขปญหาที่ทั้งสองฝายเผชิญอยู ไมวา
ความขัดแยงนัน้ จะเปนประเด็นของความคิดเห็น ผลประโยชน
หรือทรัพยากรที่มีอยางจํากัดก็ตาม
การร ว มมื อ เป น วิ ธี ก ารที่ ใช พ ลั ง และเวลามาก
ในการจัดการกับปญหาในลักษณะการเปนหุน สวนระหวางกัน
และเกิดประโยชนตอ เมือ่ แตละฝายตองการแสวงหาแนวทางที่
เปนทีพ่ อใจของทัง้ สองฝาย วิธกี ารนีช้ ว ยทําใหเกิดแนวคิดใหมๆ
ในการแกปญหา อีกทั้งยังแสดงใหเห็นถึงการใหความนับถือ
ในความคิดเห็นและความสัมพันธระหวางกันของคูขัดแยง
นอกจากนัน้ ยังเปนการผูกมัดทัง้ สองฝายกับขอตกลงทีก่ าํ หนดรวมกัน โดยทั้งสองฝายยอมรับขอตกลงที่อยูบนพื้นฐานของ
ความเปนไปได อยางไรก็ตาม ถาความสัมพันธทดี่ รี ะหวางกัน
ไมใชสิ่งที่สองฝายใหความสําคัญมากแลว วิธีนี้อาจเสียเวลา
มากเกินไป และฝายทีม่ คี วามสามารถและทักษะในการเจรจา
อาจใชประโยชนจากความสามารถในการสรางขอตกลงที่
เปนประโยชนมากกวาอีกฝายได

3.2 ขัน้ ตอนการคลีค่ ลายความขัดแยงระหวางบุคคล
Hybels (2015) ไดเสนอขัน้ ตอนของการคลีค่ ลายความขัดแยงดวยการสื่อสารเพื่อใหเกิดการรวมมือประกอบดวย
ขั้นตอนสําคัญ 6 ขั้นตอน ดังตอไปนี้
ขัน้ ตอนทีห่ นึง่ เปนขัน้ ประเมินการสือ่ สารภายใน
ตนเอง (intrapersonal evaluation) เปนขั้นที่แตละฝายให
ความสําคัญกับการวิเคราะหกับประเด็นปญหาของความ
ขัดแยงดวยตนเองแตเพียงลําพัง ดวยการตอบคําถามสําคัญ
กั บ ตนเองให ไ ด ว า อะไรคื อ ป ญ หาที่ เ กิ ด ขึ้ น รู สึ ก อย า งไร
ตองการอะไร อะไรคือขอเท็จจริง อะไรคือความคิดเห็น หรือ
ความรูสึกที่เกิดขึ้น ฯลฯ
ขัน้ ตอนทีส่ อง เปนขัน้ การสือ่ สารระหวางกันเพือ่
ใหคําจํากัดความปญหา (interpersonal definition of the
problem) ขัน้ ตอนนีท้ ง้ั สองฝายตองเชือ่ วาสามารถระบุปญ
 หา
ที่เกิดขึ้นได โดยทั้งสองฝายตองใหความใสใจในการฟงกัน
และกัน แสดงออกใหอกี ฝายเห็นวาเคารพในความคิดเห็นของ
เขา ความเห็นของเขาเปนสิง่ ทีน่ า สนใจ และมีคณ
ุ คา ตรวจสอบ
ความถูกตองของการรับรูเกี่ยวกับสิ่งที่ทั้งสองระบุเกี่ยวกับ
ปญหานั้น และแยกแยะขอเท็จจริงของปญหาออกจากความ
รูสึก
ขั้ น ตอนที่ ส าม การร ว มกั น แบ ง ป น เป า หมาย
(shared goal) หมายถึงทัง้ สองฝายรวมกันระบุสงิ่ ทีเ่ ปนความ
ตองการของแตละฝาย โดยพิจารณาความตองการที่ตรงกัน
หรือคาบเกี่ยวกัน
ขั้นตอนที่สี่ หาแนวทางหรือคําตอบที่เปนไปได
(possible solution) โดยหาทางเลือกหรือทางออกใหมาก
ที่สุดเทาที่เปนไปได แลวคอยๆ ตัดทางเลือกที่ไมสามารถ
ยอมรั บ ร ว มกั น ได เ หลื อ ไว เ พี ย งทางเลื อ กที่ พ อยอมรั บ ได
บางครั้งเมื่อเกิดความขัดแยง ทั้งสองฝายมักพุงประเด็นไป
ที่ความเห็นที่ไมตรงกันนั้นแตเพียงอยางเดียว โดยลืมมอง
ถึงประเด็นที่ทั้งสองฝายเห็นรวมกันได การหาจุดรวมกันได
น า จะเป น จุ ด เริ่ ม ต น ของลดป ญ หาความขั ด แย ง ที่ เ กิ ด ขึ้ น
อยางไรก็ตาม ในสังคมบางวัฒนธรรมโดยเฉพาะสังคมไทย
เรื่องของการรักษาหนา และศักดิ์ศรี เปนเรื่องที่ยอมไมได
ดังนัน้ การสือ่ สารจะตองคํานึงอยูต ลอดเวลาวาจะตองไมทาํ ให
อีกฝายรูสึกอับอาย
ขั้นตอนที่หา การชัง่ นาํ หนักระหวางทางออกกับ
เปาหมาย (weighing goals against solutions) ในขัน้ ตอนนี้
ทั้ ง สองฝ า ยอาจพบทางออกสํ า หรั บ ความต อ งการของทั้ ง
สองฝาย ซึง่ แตละฝายอาจไมไดตามความตองการทัง้ หมดของ
ตัวเองแตพอจะรับได
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ขั้นที่หก การประเมินขอสรุป (evaluate the solution) หลังจากที่ไดทําตามขอสรุปหรือทางออกใหกับปญหาที่
เกิดขึน้ ระหวางสองฝายระยะหนึง่ ผานไปแลว ทัง้ สองฝายอาจรวมกันประเมินวาทางออกนีเ้ ปนทางออกทีใ่ หผลดีหรือควรปรับปรุง
เพื่อสรางความเขาใจและใหไดแนวทางที่ดีในการแกไขความขัดแยงอยางยั่งยืน
ตัวอยางของงานวิจัยที่ยืนยันถึงวิธีการรวมมือและวิธีการคลี่คลายความขัดแยงระหวางบุคคลอยางเปนขั้นตอน
วาเปนวิธีการที่ไดรับความนิยมในปจจุบันและเกิดผลดีตอการลดปญหาความขัดแยง เชน งานวิจัยเรื่อง การจัดการความขัดแยง
ภายในองคกรของพนักงานธนาคารพาณิชยกลุมเจนเนอรเรชั่นวาย (Ngamboontham, Numprasertchai, & Siriwongse,
2015) ซึ่งพบวา วิธีการจัดการความขัดแยงในแบบการประสานประโยชนดวยการสรางการรวมมือเปนรูปแบบที่พนักงาน
เจนเนอรเรชัน่ วายใชมากทีส่ ดุ ในทุกสาเหตุของการเกิดความขัดแยงทุกประเภทโดยผูว จิ ยั ยังไดใหขอ เสนอแนะวา การสรางบริบท
ทีเ่ สริมสรางความไววางใจ และสงเสริมการสือ่ สารแบบเปด (open communication) เพือ่ ใหเกิดการแลกเปลีย่ นขอมูล มีความ
เขาใจซึ่งกันและกัน จัดเปนการสนับสนุนใหการจัดการความขัดแยงแบบประสานประโยชนมีประสิทธิผล
บทสรุป
ความขัดแยงระหวางบุคคลเปนกระบวนการพลวัตที่เกิดขึ้นระหวางสองฝายที่มีความเกี่ยวของกัน ในขณะที่ทั้งสองฝาย
ตางแสดงออกทางอารมณในทางลบ ดวยการแสดงความไมเห็นดวย และขัดขวางตอการบรรลุเปาหมายของอีกฝาย ความขัดแยง
แบงไดเปน 4 ประเภท คือความขัดแยงแบบเทียม ความขัดแยงแบบพื้นฐานทั่วไป ความขัดแยงที่เกิดจากการถือตนเองเปนใหญ
และประเภทสุดทายคือความขัดแยงอันสืบเนื่องจากการสื่อสารผานสื่อออนไลนที่มีแนวโนมเกิดเพิ่มขึ้นในปจจุบัน
วิธีการที่แตละบุคคลตอบสนองตอความขัดแยงที่เกิดขึ้นระหวางบุคคลมีลักษณะแตกตางกัน ในเรื่องของการใหผล
เชิงบวกหรือเชิงลบตอการแกไขปญหาความสัมพันธอันเนื่องมาจากความขัดแยง ขึ้นอยูกับความสามารถในการแกไขความ
ตึงเครียดและรักษาความสัมพันธที่มีตอกัน และการแสดงออกหรือตอบสนองตอความขัดแยงมีทั้งในลักษณะของการจัดการ
ตอประเด็นปญหาความขัดแยง หรือไมจัดการกับปญหา รูปแบบในการจัดการความขัดแยง จึงสามารถดําเนินการไดในรูปแบบ
ตางๆ คือ การแขงขันหรือการเอาชนะ การหลีกเลี่ยง การยอมให การประนีประนอม และการรวมมือ
การคลี่คลายความขัดแยงระหวางบุคคลที่มีประสิทธิภาพเทานั้นจะชวยทําใหสามารถดํารงความสัมพันธหรือเกิดการ
เปลีย่ นแปลงดานความสัมพันธระหวางกันและกันเชิงบวก ชวยใหคขู ดั แยงเรียนรูซ ง่ึ กันและกัน และใชโอกาสจากความขัดแยงนัน้
เพือ่ ทบทวนสรางความสัมพันธทดี่ ใี หเกิดขึน้ และหากความขัดแยงระหวางบุคคลเปนความขัดแยงระหวางการทํางาน ก็สามารถ
ใชประโยชนจากความขัดแยงนัน้ ใหเปนแรงผลักดัน กอใหเกิดนวัตกรรมในองคการ ทําใหเกิดแรงจูงใจในการสรางสรรค และเกิด
การผนึกความรวมมือแบงปนขอมูลประสบการณระหวางทีเ่ กิดความขัดแยงดังกลาว ทัง้ นี้ การสือ่ สารนับเปนเครือ่ งมือสําคัญใน
ทุกขั้นตอนของการสรางความรวมมือ เพื่อลดปญหาและหาทางออกใหกับความขัดแยงรวมกัน การใชทักษะการสื่อสารทั้ง
วัจนภาษาและอวัจนภาษา โดยยึดหลักการสือ่ สารเพือ่ แสวงหาความรวมมือทีท่ งั้ สองฝายยอมรับรวมกันไดมากทีส่ ดุ เปนแนวทาง
ที่คูขัดแยงควรใหความสําคัญ
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