
การบริหารความขัดแย้ง (Conflict Management)   

1. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร  แบ่งเป็น 2 ส่วน 
 ตัวบุคคล 
  1. ปรับมุมมองและทัศนคติที่มีต่อความขัดแย้ง 
  2. สามารถบริหารความขัดแย้งได้ 
      2.1 เพ่ือไม่ท าตนเองให้เป็นตัวก่อเกิดความขัดแย้ง 
      2.2 สามารถเข้าใจ บอกเหตุผล ที่มาที่ไปของความขัดแย้งได้ 
  3. เป็นผู้ที่สามารถเจรจาต่อรองได้ดี 
 งาน (ทีม) 
  สามารถสร้างทีมงานที่มีสัมพันธภาพระหว่างบุคคลที่ดีขึ้น 
2. เนื้อหาหลักสูตร  
  หน่วยที่ 1  ท าความเข้าใจกับความขัดแย้ง 
  หน่วยที่ 2  ประเภทของความขัดแย้ง 
  หน่วยที่ 3  สาเหตุที่ท าให้เกิดความขัดแย้งในองค์กร 
  หน่วยที่ 4  กระบวนการของความขัดแย้ง 
  หน่วยที่ 5  เทคนิคการบริหารความขัดแย้ง 
  หน่วยที่ 6  วิธีการจัดการความขัดแย้งในองค์กร 
  หน่วยที่ 7  การเจรจาต่อรอง 

หน่วยที่ 1 ท าความเข้าใจกับความขัดแย้ง 

  ความขัดแย้งเป็นกระบวนการที่เริ่มจากที่ฝ่ายหนึ่งรับรู้ว่าอีกฝ่ายหนึ่งได้ท าหรือก าลังจะท าให้
เกิดผลที่ผู้นั้นให้ความส าคัญกับเรื่องนั้นมาก  ดังนั้นความขัดแย้งจึงเป็นเรื่องที่ครอบคลุมกว้างขวางมากใน           
ทุกประสบการณ์ของผู้ปฎิบัติงานในองค์กร เช่น การมีเป้าหมายที่ต่างกันหรือไม่สอดคล้องกัน  การแปล
ความหมายของข้อมูล เหตุการณ์ ต่างกัน ความคาดหวังต่างกัน  ท าให้เกิดความขัดแย้งและหาข้อยุติไม่ได้   
  นอกจากนั้นระยะหรือช่วงเวลาที่ความขัดแย้งเกิดขึ้นและด ารงอยู่จะมีความขัดแย้งเกิดขึ้นใน
หลายระดับ คือ ตั้งแต่ขัดแย้งในระดับที่ไม่เห็นด้วยแต่ไม่ถึงกับขัดแย้งกันอย่างเปิดเผย  จนถึงการที่ขัดแย้งจน           
มีพฤติกรรมที่เปิดเผยก้าวร้าวมีปฏิกริยารุนแรง 
  ในปัจจุบัน มีแนวคิดเชิงปฏิสัมพันธ์ซึ่งสนับสนุนให้ผู้น าหรือผู้บริหารพยายามให้มีความขัดแย้ง
ในระดับที่ส่งผลดีในการปฏิบัติงานได้ผลลัพธ์ที่ดีตรงตามวัถุประสงค์  เพราะเชื่อว่าหากองค์กรด าเนินไปโดยไม่มี
ความขัดแย้งเลยอยู่กันอย่างมั่นคงไม่ตื่นตัวไม่ตระหนักถึงความจ าเป็นที่ต้องเปลี่ยนแปลงมีนวัตกรรรม  ในที่สุด    
จะล้าหลังและอยู่ไม่ได้  ดังนั้นความขัดแย้งในระดับที่เหมาะสมจะช่วยให้องค์กรมีชีวิตชีวาคิดพิจารณาตนเอง
และมีความคิดสร้างสรรค์ส าหรับสิ่งใหม่    

หน่วยที่ 2 ประเภทของความขัดแย้ง 

   แบ่งออกเป็น 2 ประเภท  
  1.  ในงาน 
  2.  ส่วนบุคคล 

 

 



 ความขัดแย้งในงาน ความขัดแย้งแต่ละบุคคล 
ขัดผลประโยชน์   อาชีพ ความเชื่อ      รังเกียจ 
คิดเห็นไม่ตรงกัน  ตบตี ค่านิยม        ไม่ชอบท่าทาง 
ท าของเสียหาย    ชิงดีชิงเด่น อุดมการณ ์   ไม่ชอบค าพูด 
ท างานร่วมกัน ทัศนคติ       ไม่ชอบหน้า 
ด่าว่ากันแรง บุคลิกภาพ 

  การที่ต้องท างานร่วมกัน ต่อเนื่องกัน ประสานกลับไปกลับมาในกระบวนการปฏิบัติงานอาจ
ก่อให้เกิดความขัดแย้งขึ้นได้และหากเกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนไม่ตรงกัน  เพราะมีความบกพร่องผิดพลาด  
ในการสื่อสารหรือบทบาทหน้าที่ที่แตกต่างกันจะท าให้มีเป้าหมายในการท างานต่างกัน  รวมทั้งความจ ากัด       
ทางด้านทรัพยากรที่หลายฝ่ายอาจจะต้องการและอาจจะไม่ได้รับการตอบสนอง   แต่ความขัดแย้งในงานอาจ
ลุกลามเป็นกลายเป็นขัดแย้งส่วนบุคคลได้ซึ่งจะส่งผลเสียในการปฏิบัติงาน   ดังนั้นทุกคนควรจะมีความรู้ความ
เข้าใจในเรื่องของความขัดแย้งทั้งสองประเภท  เพ่ือทุกคนจะมีส่วนร่วมในการป้องกันไม่ให้เกิดความขัดแย้งหรือ
สามารถจะจ ากัดความขัดแย้งไม่ให้เกิดความขัดแย้งที่ลุกลามรุนแรงขึ้น   
  ความแตกต่างระหว่างบุคคลมีส่วนอย่างมากในการท าให้เกิดความขัดแย้งและเป็นความ
ขัดแย้งที่แก้ไขไม่ได้ต้องให้เจ้าตัวแก้ไขเอง   ความขัดแย้งเป็นสภาพปกติของโครงสร้างของงานที่ท างานร่วมกัน 
สามารถแก้ไขได้ด้วยให้เป็นความขัดแย้งที่สร้างสรรค์ 
  ความรู้ในเรื่องประเภทของความขัดแย้งจะช่วยให้มองภาพที่ครอบคลุม แต่ยังเห็นความ
แตกต่างของความขัดแย้งทั้งสองประเภท  เพื่อน าไปสู่การบริหารที่ดี 

หน่วยที่ 3 สาเหตุที่ท าให้เกิดความขัดแย้งในองค์กร 

  1. การจ าแนกงานออกเป็นหลายฝ่าย/หน่วย 
   1.1 ทัศนคติต่อหน้าที่/กิจกรรมของงานที่ต่างกัน 
   1.2 บทบาทและสถานภาพที่ไม่สอดคล้องประสานกัน 
   2. ความสัมพันธ์ของงาน 

  2.1 มีอ านาจใจการสั่งการหรือเป็นเจ้าภาพไม่ชัดเจน หรือเหลื่อมซ้ าซ้อนกัน 
   2.2 งานที่ต้องพ่ึงกัน 
   2.3 ระบบประเมินผลที่ไม่สอดคล้องหรือไม่เหมาะสม 

  ความสามารถที่จะบริหารความขัดแย้งได้อย่างถูกต้องเหมาะสมจะขึ้นอยู่กับความสามารถ
วินิจฉัยสาเหตุและปัจจัยต่าง ๆ ที่ก่อให้เกิดความขัดแย้ง    เพราะหากบริหารเฉพาะอาการหรือพฤติกรรม    
การกระท าที่ปรากฏอาจแก้ปญหาได้ชั่วคราวและเมื่อสาเหตุยังคงอยู่ความขัดแย้งยังคงด าเนินต่อไป   ในที่สุด
เมื่อเกิดซ้ า ๆ สัมพันธภาพความรุนแรงของปัญหาความขัดแย้งจะเพ่ิมทวีขึ้น   สัมพันธภาพและบรรยากาศ     
ในงานจะเสื่อมลง  ผลงานจะตกต่ าลง  ดังนั้นจึงเป็นความจ าเป็นอย่างยิ่งที่ผู้บริหารในทุกระดับ ต้องรู้และเข้าใจ 
สาเหตุของความขัดแย้งและความรุนแรงด้วย เพ่ือจะได้หลีกเลี่ยงการบริการจัดการที่ไม่ถูกต้อง 
  เมื่อรู้สาเหตุที่ท าให้เกิดความขัดแย้งผู้บริหารจะสามารถแก้ไขปัญหาได้ตรงและถูกจุดมากกว่า
ที่จะแก้ปัญหาเฉพาะอาการหรือสถานะการณ์เฉพาะหน้าที่เกิดข้ึน 

หน่วยที่ 4 กระบวนการของความขัดแย้ง 

  ระยะที่ 1  มีความไม่ลงรอย หรือความไม่สอดคล้อง 
  ระยะที่ 2  การรับรู้ที่เกิดความรู้สึก และอารมณ์กลายเป็นเรื่องส่วนตัว 



  ระยะที่ 3  เจตนาที่ใช้แนวทางจะแก้ไขความขัดแย้ง 5 รูปแบบ 
   1.  แข่งขันเพ่ือเอาชนะ 
   2.  ประสานประโยชน์ โดยท างานร่วมกับผู้ที่มีความขัดแย้งด้วย     
   3.  ประนีประนอม ยอมลดความต้องการของแต่ละฝ่ายลง 
   4.  หลีกเลี่ยงไม่พูดถึงความขัดแย้ง 
   5.  ยอมให้อีกฝ่ายหนึ่งได้ตรงตามเป้าหมายของเขา 
  ระยะที่ 4 พฤติกรรมที่เกิดขึ้นเมื่อมีความขัดแย้ง แสดงพฤติกรรมเห็นได้ชัดเจนพฤติกรรมของ
ฝ่ายหนึ่ง ปฏิกิริยาโต้ตอบของอีกฝ่ายหนึ่ง 
  ระยะที่ 5  ผลลัพธ์ที่เกิดข้ึน  

 -  ผลลัพธ์ของกลุ่มดีขึ้น 
 -  ผลลัพธ์ของกลุ่มย่ลง 

  ในกระบวนการของความขัดแย้งทั้ง 5 ระยะ มีความเชื่อมโยงจากการรับรู้เฉย ๆ  การรับรู้
และมีความรู้สึกไม่พอใจ ไม่เห็นด้วย ไม่สบายใจ  ต่อเนื่องไปสู่เจตนาของการบริหารความขัดแย้งทั้ง 5 แบบ         
ซึ่งข้ึนอยู่กับอุปนิสัยและบุคลิกภาพของผู้ที่เกี่ยวข้องว่าจะเลือกแบบไหนในสถานะการณ์ที่เผชิญอยู่  ซึ่งผู้บริหาร
ควรรับรู้และสามารถบริหารพฤติกรรมและปฏิกิริยาได้อย่างเหมาะสม  เพ่ือให้เกิดผลดีต่อการด าเนินงานซึ่งวัด
และประเมินได้จากผลงานของกลุ่มและองค์กร  หากผู้บริหารสามารถบริหารความขัดแย้งได้อย่างสร้างสรรค์
ผลงานจะดีตรงตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ตั้งไว้หรือมากว่านั้น 
  กระบวนการของความขัดแย้ง  ความขัดแย้งเป็นเรื่องของการรับรู้แต่ละบุคคลจะมีเจตนาใน
การบริหารความขัดแย้งที่ต่างกัน เจตนาจะน ามาซึ่งพฤติกรรมที่เกิดขึ้น   เมื่อมีความขัดแย้งที่สร้างสรรค์ผลงาน
จะดีข้ึนและในทางตรงกันข้ามถ้ามีความขัดแย้งที่ไม่สร้างสรรค์ผลงานจะแย่ลง 

หน่วยที่ 5 เทคนิคการบริหารความขัดแย้ง 
  

1. ลดความขัดแย้ง 2. เพิ่มความขัดแย้ง 

- เทคนิคการแก้ปัญหาร่วมกัน - การติดต่อสื่อสารใช้ข่าวสารที่อาจคลุมเครือ 
- คิดถึงผลประโยชน์ที่สูงกว่า หรือคุกคามบ้างเพ่ือกระตุ้นให้เกิดความขัดแย้ง เพ่ือ 
- ขยายทรัพยากร ในกรณีความขัดแย้งเป็น ตื่นตัว 

      ข้อจ ากัดทางทรัพยากร - น าคนนอกเข้ามา 
- หลีกเลี่ยงความขัดแย้งที่ไม่เป็นสาระส าคัญ - การปรับเปลี่ยนโครงสร้างองค์กรใหม่ 
- ท างานให้ราบรื่น โดยลดความแตกต่าง - ให้มีผู้คิดต่าง / ตัวก่อกวน / ตัวร้าย 
- ออกค าสั่งโดยผู้มีอ านาจ  
- ปรับตัวผู้เกี่ยวข้อง  
- ปรับโครงสร้าง การปรับรูปแบบของการ  
ท างานร่วมกัน 
- ประนี ประนอม เพ่ือให้งานด าเนินไปได้ด้วยดี 

 

  
 ผู้บริหารควรมีความรู้ ความเข้าใจ ในเรื่องเทคนิคการบริหารความขัดแย้งทั้งในด้านลดและด้านเพ่ิม 
เพ่ือน าไปประยุกต์ได้อย่างถูกต้อง เหมาะสมสถานะการณ์ในหน่วยงานหรือองค์กร ในแต่ละห้วงเวลา 



หน่วยที่ 6  วีธีการจัดการความขัดแย้งในองค์กร 

  ผู้บริหารอาจใช้วิธีการไกล่เกลี่ย สร้างการท างานเป็นทีมหรือการเจรจาต่อรอง ซึ่งอาจท าได้ใน
ระดับบุคคลและในระดับกลุ่ม การท างานเป็นทีมจะเกิดขึ้นได้จากการปรับเปลี่ยนหน้าที่และประสานงาน    
สร้างวัฒนธรรมของการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันละกัน เพ่ือให้ได้ผลงานตรงตามหน้าที่ วัตถุประสงค์และเป้าหมายของ
องค์กรและยังคงสัมพันธภาพที่ดีระหว่างบุคลากรไว้ด้วย 
  เมื่อผู้บริหารมีความรู้และเข้าใจในวิธีการต่าง ๆ สามารถไกล่เกลี่ย หรือต่อรองได้อย่าง
สมเหตุสมผลเป็นที่น่านับถือและไว้วางใจ รวมทั้งสามารถที่จะสร้างทีมงานที่ดีจะช่วยให้ชีวิตงานของทุกคน     
ที่เก่ียวข้องดี ราบรื่นและมีความสุขในการท างาน 

หน่วยที่ 7 การเจรจรต่อรอง 

  บทพ้ืนฐานของเจตนา ทัศนคติ และบุคลิกภาพ แบ่งคนออกเป็น 3 กลุ่ม ในแง่ของการเจรจา
ต่อรอง 
  1.  ชอบแข่งขันชอบเอาชนะ (Competitor) 
  2.  เน้นประโยชน์ส่วนตน (Enhanced Self Interest) 
  3.  แบบประสานประโยชน์ (Cooperation) 

  ในทางจิตวิทยา มีแนวโน้มที่จะเรียกกลยุทธ์และแนวทางการปฏิบัติตามพ้ืนฐานของอุปนิสัย
และเจตนา  เช่น ผู้ที่ประสานประโยชน์มักจะเลือกการเจรจาต่อรองแบบที่ได้ประโยชน์ร่วมกัน  ส่วนผู้ชอบ
แข่งขันเอาชนะหรือเน้นประโยชน์ตนมักเลือกรูปแบบที่ตนจะได้ประโยชน์มากที่สุด แต่ในการประเมินผลลัพธ์
โดยเฉพาะในระยะยาวและโดยค่าเฉลี่ยการเจรจาแบบประสานประโยชน์จะได้ผลลัพธ์ที่ดีและยั่งยืนกว่า 
  เป้าหมายส าคัญในการเจรจาต่อรอง คือ 
  1. การได้ตามวัตถุประสงค์ทั้งข้อตกลงที่ดีเป็นประโยชน์ และทั้งสองฝ่ายปฏิบัติตามข้อตกลง
ด้วยความเต็มใจและยินดี 
  2. ได้ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างทุกฝ่าย ซึ่งจะช่วยให้การท าตามข้อตกลงเป็นไปด้วยความ
สมัครใจและมีความมุ่งมั่นที่จะสานต่อขยายความสัมพันธ์ มีภาพลักษณ์ที่ดี  เน้นการรักษาชื่อเสียงช่วยท าให้มี
โอกาสได้คู่ค้าและเป็นที่ยอมรับของสังคม 

3. ประโยชน์ที่ได้รับ 

  - เข้าใจแง่มุมต่าง ๆ ของความขัดแย้ง 
  - สามารถที่จะวิเคราะห์สาเหตุ ปัจจจัย และองค์ประกอบของความขัดแย้งว่าเป็นความขัดแย้ง
ในงาน หรือความขัดแย้งส่วนบุคคล หรือทั้งสองอย่างปนกันรวมทั้งมีความรู้เรื่องเทคนิค และวิธีการป้องกัน 
แก้ไข ควบคุม ความขัดแย้ง  สามารถบริหารให้ความขัดแย้งนั้นก่อให้เกิดวิธีการปฏิบัติงานที่ดีและมีผลงานที่ตรง
กับนโยบายและวัตถุประสงค์ของหน่วยงานและองค์กร  
  
 
 
 
 
 

โดย นางระพีพรรณ  นโรปการณ์   
นักวิชาการแผนที่ภาพถ่ายช านาญการ 


