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บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
การวิจยั เรื่ อง รู ปแบบการพัฒนาสมรรถนะการบริ หารความขัดแย้ง สาหรับผูบ้ ริ หาร
สถานศึกษา สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อให้
บรรลุวตั ถุประสงค์การวิจยั ผูว้ จิ ยั ได้คน้ คว้า รวบรวม สังเคราะห์กรอบแนวคิด ทฤษฎี วรรณกรรม
และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจในเบื้องต้นอันจะเป็ นประโยชน์ต่อการศึกษาใน
กระบวนการดังรายละเอียดต่อไปนี้
1. แนวคิดเกี่ยวกับรู ปแบบ
2. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับสมรรถนะ
3. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความขัดแย้ง
4. แนวคิดจิตตปั ญญาศึกษา
5. แนวคิดการเปลี่ยนพฤติกรรม 21 วัน
แนวคิดเกีย่ วกับรู ปแบบ
ความหมายของรู ปแบบ
มีนกั การศึกษาได้ให้ความหมายของรู ปแบบไว้อย่างหลากหลายซึ่ งสามารถประมวล
ได้ดงั ต่อไปนี้
Kaplan (1964) กล่าวว่า รู ปแบบอาจเป็ นแนวความคิดหรื อแบบคณิ ตศาสตร์ ก็ได้
บางครั้งรู ปแบบมีความหมายเช่นเดียวกับทฤษฎี โดยเฉพาะถ้าเป็ นแบบข้อเสนอ ทั้งรู ปแบบและ
ทฤษฎีต่างก็เป็ นการเลียนแบบหรื อการย่อจากความเป็ นจริ งโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อจัดระเบียบ
ความคิดเกี่ยวกับความเป็ นจริ งเพื่อให้เข้าใจสาระของความเป็ นจริ งง่ายขึ้น
Good (1973) ได้รวบรวมความหมายของรู ปแบบไว้ในพจนานุกรมการศึกษา 4
ประการ คือ
1. เป็ นแบบอย่างของสิ่ งใดสิ่ งหนึ่งเพื่อเป็ นแนวทางในการสร้างหรื อทาซ้ า
2. เป็ นตัวอย่างเพื่อการเลียนแบบ เช่น การออกเสี ยงภาษาต่างประเทศเพื่อให้ผเู ้ รี ยนได้
เลียนแบบ เป็ นต้น
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3. เป็ นแผนภูมิหรื อรู ปสมมิติซ่ ึงเป็ นตัวแทนของสิ่ งใดสิ่ งหนึ่ง หรื อหลักการ หรื อ
แนวคิด
4. เป็ นชุดของปั จจัยหรื อตัวแปรที่มีความสัมพันธ์ซ่ ึ งกันและกัน ซึ่ งรวมกันเป็ น
ตัวประกอบและเป็ นสัญลักษณ์ทางระบบสังคม อาจจะเขียนออกมาเป็ นสู ตรทางคณิ ตศาสตร์หรื อ
บรรยายเป็ นภาษาก็ได้
Forcese and Richer (1973) กล่าวว่า รู ปแบบ หมายถึง การย่อหรื อเลียนแบบ
ความสัมพันธ์ที่ปรากฏอยูใ่ นโลกแห่งความเป็ นจริ งของปรากฏการณ์อย่างใดอย่างหนึ่ง โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อช่วยในการจัดระบบความคิดในเรื่ องนั้นให้ง่ายขึ้นและเป็ นระเบียบ สามารถเข้าใจ
ลักษณะสาคัญของปรากฏการณ์น้ นั รู ปแบบจึงมีชื่อเรี ยกต่าง ๆ กันออกไป เช่น
1. การจาแนกประเภท (Typology)
2. กรอบแนวคิด (Conceptual Framework)
3. การแยกเป็ นชนิด (Taxonomy) เป็ นต้น
Smith และคณะ (1980) กล่าวว่า รู ปแบบ เป็ นการย่อส่ วนของจริ งให้เล็กลง เพื่อให้
สามารถพิจารณาและทาความเข้าใจในข้อเท็จจริ ง ปรากฎการณ์หรื อพฤติกรรมต่างๆ โดยการจัดวาง
แบบแผนให้เข้าใจง่ายขึ้น เปรี ยบเทียบตัวแทนของความจริ ง แต่มิใช่ขอ้ เท็จจริ งหรื อปรากฎการณ์
ทั้งหมดที่เกิดขึ้น การจะระบุวา่ รู ปแบบหนึ่งๆ ต้องมีรายละเอียดหรื อองค์ประกอบอะไรบ้างนั้น ไม่มี
ข้อกาหนดตายตัว ขึ้นอยูก่ บั ปรากฎการณ์แต่ละอย่าง และวัตถุประสงค์ของผูส้ ร้างรู ปแบบที่ตอ้ งการ
จะอธิ บายปรากฎการณ์น้ นั ๆ
Willer (1986) ได้ให้ความหมายของรู ปแบบว่า เป็ นการจาลองความจริ งของ
ปรากฎการณ์เพื่อทาให้เราได้เข้าใจความสัมพันธ์ที่สลับซับซ้อนของปรากฎการณ์น้ นั ๆ ได้ง่ายขึ้น
โดยการสร้างความคิดรวบยอดของกลุ่มประสบการณ์ ด้วยวิธีการอย่างมีเหตุผลไปสู่ เป้ าหมาย
เพื่อให้เกิดความกระจ่างชัดตามนิยาม ความสัมพันธ์และข้อเสนอแนะของระบบรู ปนัยที่เกี่ยวข้อง
Joyce and Weil (2000) กล่าวว่า รู ปแบบ หมายถึง ตัวแทนของกรอบความสัมพันธ์ของ
ตัวแปรให้เห็นรู ปธรรม หรื อหมายถึงแผนของการทางาน (Working Plan) ซึ่งใช้ในการอธิบาย
กระบวนการสาคัญๆ ในเชิงปฏิบตั ิให้ประสบผลสาเร็ จตามเป้ าหมายที่วางไว้
พูลสุ ข หิงคานนท์ (2540) กล่าวว่า รู ปแบบ หมายถึง สิ่ งที่แสดงโครงสร้างทางความคิด
องค์ประกอบและความสัมพันธ์ขององค์ประกอบต่าง ๆ ที่สาคัญของเรื่ องที่ศึกษา
วัชนีย ์ เชาว์ดารงค์ (2542) กล่าวว่า รู ปแบบ หมายถึง แบบจาลอง แบบแผนหุ่นจาลอง
หรื อโครงสร้างที่สร้างขึ้นเพื่อแทนสภาพความเป็ นจริ งอย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่ งเป็ นการอธิ บาย
ความสัมพันธ์ขององค์ประกอบต่าง ๆ ของรู ปแบบนั้น
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เบญจพร แก้วมีศรี (2545) กล่าวว่า รู ปแบบ หมายถึง ตัวแทนของความเป็ นจริ งในการ
ทาให้ความสลับซับซ้อนสามารถเข้าใจได้ง่ายขึ้น การสะท้อนบางส่ วนของปรากฏการณ์ออกมาให้
เห็นความสัมพันธ์ต่อเนื่องและความเป็ นเหตุเป็ นผลซึ่ งกันและกัน การเชื่อมโยงสิ่ งที่เกี่ยวข้องมาไว้
ด้วยกันโดยจะต้องใช้ขอ้ มูลเหตุผล และฐานคติมาประกอบ การแสดงรู ปแบบสามารถทาได้หลาย
ลักษณะ ตั้งแต่กายภาพซึ่ งเป็ นรู ปแบบของวัตถุและรู ปแบบเชิงคุณลักษณะที่ใช้อธิ บายปรากฏการณ์
ด้านภาษาหรื อสัญลักษณ์ หรื อกล่าวอีกนัยหนึ่งว่า รู ปแบบ หมายถึง รู ปแบบอย่างง่ายหรื อย่อส่ วน
(Simplified Form) ของปรากฏการณ์ต่าง ๆ ที่ผเู ้ สนอรู ปแบบดังกล่าวได้ศึกษาและพัฒนาขึ้นมาเพื่อ
อธิ บายปรากฏการณ์ให้เข้าใจง่ายขึ้นหรื อในบางกรณี อาจใช้ประโยชน์ในการพยากรณ์ปรากฏการณ์
ที่จะเกิดขึ้นตลอดจนอาจใช้เป็ นแนวทางในการดาเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไป
จากการที่นกั การศึกษาได้ให้ความหมายของรู ปแบบไว้หลากหลายสามารถสรุ ปได้วา่
รู ปแบบเป็ นเครื่ องมือที่จะช่วยให้นกั ทฤษฎีมองเห็นเหตุการณ์และแสดงความสัมพันธ์เพื่อให้ง่ายต่อ
การทาความเข้าใจ โดยผ่านกระบวนการทดสอบอย่างเป็ นระบบ เพื่อให้เกิดความถูกต้องและเชื่อถือ
ได้ตลอด จนถึงการควบคุม อ้างอิง หรื อแปลความหมาย ซึ่ งเป็ นเพียงการแสดงองค์ประกอบและ
ความสัมพันธ์ขององค์ประกอบเท่านั้น ไม่ใช่ปรากฏการณ์ หรื อสถานการณ์จริ ง สรุ ปได้วา่ รู ปแบบ
แผนภูมิ หรื อแผนผัง ช่วยให้มองเห็นทฤษฎีได้ง่ายขึ้น แต่ไม่ใช่ตวั ทฤษฎีโดยตรง
ประเภทของรู ปแบบ
นักวิชาการต่าง ๆ ได้แบ่งประเภทของรู ปแบบไว้หลายลักษณะซึ่ งแตกต่างกันไป ดังนี้
Smith (1980) จาแนกประเภทของรู ปแบบออกเป็ นดังนี้
1. รู ปแบบเชิงกายภาพ (Physical Model) ได้แก่
1.1 รู ปแบบคล้ายจริ ง (Iconic Model) มีลกั ษณะคล้ายของจริ ง เช่นเครื่ องบินจาลอง
หุ่นไล่กา หุ่นตามร้านตัดเสื้ อผ้า เป็ นต้น
1.2 รู ปแบบเหมือนจริ ง (Analog Model) มีลกั ษณะคล้ายปรากฏการณ์จริ ง เช่น
การทดลองทางเคมีในห้องปฏิบตั ิการก่อนที่จะทาการทดลองจริ ง เครื่ องบินจาลองที่บินได้ หรื อ
เครื่ องฝึ กบิน เป็ นต้น แบบจาลองชนิดนี้ใกล้เคียงความจริ งกว่าแบบแรก
2. รู ปแบบเชิงสัญลักษณ์ (Symbolic Model) ได้แก่
2.1 รู ปแบบข้อความ (Verbal Model) หรื อรู ปแบบเชิงคุณภาพ (Qualitative Model)
รู ปแบบนี้พบมากที่สุด เป็ นการใช้ขอ้ ความปกติธรรมดาในการอธิ บายโดยย่อ เช่น คาพรรณนา
ลักษณะงาน คาอธิบายรายวิชา เป็ นต้น
2.2 รู ปแบบทางคณิ ตศาสตร์ (Mathematical Model) หรื อรู ปแบบเชิงปริ มาณ
(Quantitative Model) เช่น สมการและโปรแกรมเชิงเส้น เป็ นต้น
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Keeves (1988) ได้แบ่งประเภทของรู ปแบบทางการศึกษาและสังคมศาสตร์ เป็ น 5
ประเภท คือ
1. รู ปแบบเชิงเทียบเคียง (Analogue Model) เป็ นรู ปแบบที่ใช้การอุปมาอุปมัย
เทียบเคียงปรากฏการณ์ซ่ ึ งเป็ นรู ปธรรมเพื่อสร้างความเข้าใจในปรากฏการณ์ที่เป็ นนามธรรม เช่น
รู ปแบบในการทานายจานวนนักเรี ยนที่จะเข้าสู่ ระบบโรงเรี ยนซึ่ งอนุมานแนวคิดมาจากการเปิ ดน้ า
เข้า และปล่อยน้ าออกจากถัง นักเรี ยนที่จะเข้าสู่ ระบบเปรี ยบเสมือนกับน้ าที่ไหลเข้าถัง นักเรี ยนที่จะ
ออกจากระบบเปรี ยบเสมือนกับน้ าที่ไหลออกจากถัง ดังนั้นนักเรี ยนที่คงอยูใ่ นระบบจึงเท่ากับ
นักเรี ยนที่เข้าสู่ ระบบลบด้วยนักเรี ยนที่ออกจากระบบ เป็ นต้น จุดมุ่งหมายของรู ปแบบก็เพื่ออธิ บาย
การเปลี่ยนแปลงประชากรนักเรี ยนของโรงเรี ยน
2. รู ปแบบเชิงข้อความ (Semantic Model) เป็ นรู ปแบบที่ใช้ภาษาเป็ นสื่ อในการบรรยาย
หรื ออธิบายปรากฏการณ์ที่ศึกษาด้วยภาษา แผนภูมิ หรื อรู ปภาพ เพื่อให้เห็นโครงสร้างทางความคิด
องค์ประกอบและความสัมพันธ์ขององค์ประกอบของปรากฏการณ์น้ นั ๆ และใช้ขอ้ ความในการ
อธิ บายเพื่อให้เกิดความกระจ่างมากขึ้น แต่จุดอ่อนของรู ปแบบประเภทนี้คือ ขาดความชัดเจน
แน่นอน ทาให้ยากแก่การทดสอบรู ปแบบ แต่อย่างไรก็ตามก็ได้มีการนารู ปแบบนี้มาใช้กบั
การศึกษามาก เช่น รู ปแบบการเรี ยนรู ้ในโรงเรี ยน
3. รู ปแบบที่มีลกั ษณะเป็ นแผนภูมิ แบบแผนหรื อโครงการ (Schematic Model)
4. รู ปแบบเชิงคณิ ตศาสตร์ (Mathematical Model) เป็ นรู ปแบบที่ใช้แสดงความสัมพันธ์
ขององค์ประกอบหรื อตัวแปรโดยสัญลักษณ์ทางคณิ ตศาสตร์ ปั จจุบนั มีแนวโน้มว่าจะนาไปใช้ใน
ด้านพฤติกรรมศาสตร์ มากขึ้นโดยเฉพาะในการวัดและประเมินผลทางการศึกษา รู ปแบบลักษณะนี้
สามารถนาไปสู่ การสร้างทฤษฎี เพราะสามารถนาไปทดสอบสมมติฐานได้ รู ปแบบทางคณิ ตศาสตร์
นี้ส่วนมากพัฒนามาจากรู ปแบบเชิงข้อความ
5. รู ปแบบเชิงสาเหตุ (Causal Model) เป็ นรู ปแบบที่เริ่ มมาจากการนาเทคนิค
การวิเคราะห์เส้นทาง (Path Analysis) ในการศึกษาเกี่ยวกับพันธุ ศาสตร์ รู ปแบบเชิงสาเหตุทาให้
สามารถศึกษารู ปแบบเชิงข้อความที่มีตวั แปรสลัยซับซ้อนได้ แนวคิดสาคัญของรู ปแบบนี้ คือ ต้อง
สร้างขึ้นจากทฤษฎีที่เกี่ยวข้องหรื องานวิจยั ที่มีมาแล้ว รู ปแบบจะเขียนในลักษณะสมการเส้นตรง
แต่ละสมการแสดงความสัมพันธ์เชิงเหตุเชิงผลระหว่างตัวแปร จากนั้นมีการเก็บรวบรวมข้อมูลใน
สภาพการณ์ที่เป็ นจริ งเพื่อทดสอบรู ปแบบ รู ปแบบเชิงสาเหตุน้ ีแบ่งเป็ น 2 ลักษณะ คือ
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5.1 รู ปแบบระบบเส้นเดี่ยว (Recursive Model) เป็ นรู ปแบบที่แสดงความสัมพันธ์
เชิงสาเหตุระหว่างตัวแปรด้วยเส้นโยงที่มีทิศทางของการเป็ นสาเหตุในทิศทางเดียว โดยไม่มี
ความสัมพันธ์ยอ้ นกลับ
5.2 รู ปแบบเชิงสาเหตุเส้นคู่ (Non-Recursive Model) คือ รู ปแบบที่แสดงถึง
ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุระหว่างตัวแปร โดยมีทิศทางความสัมพันธ์ของตัวแปรภายในตัวแปร
ตัวหนึ่ง อาจเป็ นทั้งตัวแปรเชิ งเหตุและเชิงผลพร้อมกันจึงมีทิศทางย้อนกลับได้
องค์ ประกอบของรู ปแบบ
Brown and Moberg (1980) ได้สังเคราะห์รูปแบบขึ้นจากแนวคิดเชิงระบบ (System
Approach) กับหลักการบริ หารตามสถานการณ์ (Contingency Approach) กล่าวคือ องค์ประกอบ
ของรู ปแบบ ประกอบด้วย
1. สภาพแวดล้อม (Environment)
2. เทคโนโลยี (Technology)
3. โครงสร้าง (Structure)
4. กระบวนการจัดการ (Management Process)
5. การตัดสิ นใจสั่งการ (Decision Making)
รู ปแบบเชิงระบบและสถานการณ์ของ Brown and Moberg แสดงได้ดงั ภาพประกอบ 2
ภาพประกอบ 2 รู ปแบบเชิงระบบและสถานการณ์ของ Brown and Moberg

Environment
Technology

Management Process
ที่มา: Brown and Moberg (1980: 17)

Structure

Decision Making
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Bush (1986) กล่าวถึงองค์ประกอบหลักของรู ปแบบที่ใช้เป็ นเกณฑ์ในการพิจารณา
รู ปแบบขององค์กรทางการศึกษา 4 ประการ คือ
1. เป้ าหมาย
2. โครงสร้างองค์กร
3. สภาพแวดล้อม
4. ภาวะผูน้ า
สาหรับองค์ประกอบของรู ปแบบการบริ หารการศึกษา ส่ วนใหญ่จะกล่าวถึง การจัด
องค์กรบริ หารหรื อโครงสร้างระบบบริ หารและแนวทางในการดาเนินงานในภาระหน้าที่ ที่สาคัญๆ
ในการบริ หารงานขององค์กรนั้นๆ เช่น การบริ หารงานบุคคล การบริ หารงานวิชาการ
การบริ หารงานการเงิน เป็ นต้น โดยสรุ ปแล้วในการกาหนดองค์ประกอบของรู ปแบบว่าจะ
ประกอบด้วยอะไรบ้าง จานวนเท่าใด มีโครงสร้างและความสัมพันธ์กนั อย่างไรนั้น ขึ้นอยูก่ บั
ปรากฏการณ์ที่กาลังศึกษาว่าต้องการทานายปรากฎการณ์ดา้ นใด เรื่ องอะไรหรื อ จะออกแบบ
แนวคิด ทฤษฎีและหลักการพื้นฐานในการกาหนดรู ปแบบแต่ละรู ปแบบนั้นๆ เป็ นหลัก แล้ว
เลือกใช้ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเป้ าหมายที่กาหนดไว้
หลักการและแนวคิดของทฤษฎีเชิงระบบ
จันทราณี สงวนนาม (2545) ได้กาหนดหลักการ แนวคิดและรู ปแบบของทฤษฎีระบบ
ไว้ดงั นี้
1. ทฤษฎีระบบมีความเชื่อว่า ระบบต้องเป็ นระบบเปิ ด (Open System) กล่าวคือ จะต้อง
มีปฏิสัมพันธ์กบั สิ่ งแวดล้อมโดยได้รับอิทธิ พลหรื อผลกระทบตลอดเวลาจากสภาพแวดล้อม
2. มีรูปแบบของการจัดลาดับ (The Hierarchical Model) ในลักษณะของระบบใหญ่
และระบบย่อยที่สัมพันธ์กนั
3. มีรูปแบบของปั จจัยป้ อนเข้าและผลผลิต (Input Output Model) ซึ่งแสดงให้เห็นผล
ของปฏิสัมพันธ์ที่มีกบั สิ่ งแวดล้อม โดยเริ่ มต้นจากปั จจัย กระบวนการ และผลผลิตตามลาดับ เป็ น
องค์ประกอบของระบบ
4. แต่ละองค์ประกอบของระบบจะต้องมีส่วนสัมพันธ์กนั หรื อมีผลกระทบต่อกันและ
กัน กล่าวคือ ถ้าองค์ประกอบของระบบตัวใดตัวหนึ่งเปลี่ยนไป ก็จะเกิดผลต่อการปรับเปลี่ยนของ
องค์ประกอบตัวอื่นด้วย

19
5. ทฤษฎีระบบในหลักการของความมีเหตุผลของสิ่ งต่างๆ ซึ่ งเป็ นหลักการทาง
วิทยาศาสตร์ที่สามารถพิสูจน์ได้ ทฤษฎีระบบไม่เชื่อผลของสถานการณ์ใดสถานการณ์หนึ่งที่เกิด
จากสาเหตุเพียงสาเหตุเดียว แต่ทฤษฎีระบบเชื่อว่าปั ญหาการบริ หารที่เกิดขึ้นมักจะมาจากสาเหตุที่
มากกว่าหนึ่งสาเหตุ
6. ทฤษฎีระบบจะมองทุกๆ อย่างในภาพรวมของทุกองค์ประกอบ มากกว่าที่จะมอง
เพียงส่ วนใดส่ วนหนึ่งของระบบ
7. ทฤษฎีระบบคานึงถึงผลของการปฏิบตั ิที่เป็ น “Output” หรื อ “Product” มากกว่า
“Process” ซึ่ งผลสุ ดท้ายของงานที่ได้รับ อาจมีมากมายหลายสิ่ งซึ่ งก็คือ ผลกระทบ (Outcome or
Inpact) ที่เกิดขึ้นตามมาในภายหลังนัน่ เอง
8. ทฤษฎีระบบมีกระบวนการในการปรับเปลี่ยนและป้ อนข้อมูลย้อนกลับ (Feedback)
เพื่อบอกให้รู้วา่ ระบบมีการเบี่ยงเบนอย่างไร ควรจะแก้ไขที่องค์ประกอบใดของระบบ ซึ่ งก็คือ
การวิเคราะห์ระบบ (System Analysis) นัน่ เอง
รู ปแบบของวิธีระบบ (System Approach Model) ประกอบด้วย
1. ปัจจัยนาเข้า (Input) หมายถึง ทรัพยากรทางการบริ หารทุกๆ ด้าน ได้แก่ บุคลากร
(Man) งบประมาณ (Money) วัสดุอุปกรณ์ (Materials) การบริ หารจัดการ (Management) และ
แรงจูงใจ (Motivations) ที่เป็ นส่ วนเริ่ มต้นและเป็ นตัวจักรสาคัญในการปฏิบตั ิงานขององค์กร
2. กระบวนการ (Process) คือ การนาเอาปัจจัยหรื อทรัพยากรทางการบริ หารทุก
ประเภทมาใช้ในการดาเนิ นงานร่ วมกันอย่างเป็ นระบบ เนื่ องจากในกระบวนการจะมีระบบย่อยๆ
รวมกันอยูห่ ลายระบบครบวงจร ตั้งแต่การบริ หาร การจัดการ การนิ เทศ การวัดและการประเมินผล
การติดตามตรวจสอบ เป็ นต้น เพื่อให้ปัจจัยทั้งหลายเข้าไปสู่ กระบวนการทุกระบวนการได้อย่างมี
ประสิ ทธิภาพ
3. ผลลัพธ์ (Product or Output) เป็ นผลที่เกิดจากกระบวนการของการนาเอาปั จจัยมา
ปฏิบตั ิเพื่อให้เกิดประสิ ทธิ ผลตามเป้ าหมายที่กาหนดไว้
4. ผลกระทบ (Outcome or Impact) เป็ นผลที่เกิดขึ้นภายหลังจากผลลัพธ์ที่ได้ ซึ่งอาจ
เป็ นสิ่ งที่คาดไว้หรื อไม่เคยคาดคิดมาก่อนว่าจะเกิดขึ้นก็ได้
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ความสั มพันธ์ ระหว่ างรู ปแบบกับทฤษฎี
แม้วา่ รู ปแบบเชิงแนวคิดจะแตกต่างจากทฤษฎีอยูบ่ า้ ง แต่ก็มีความสัมพันธ์ใน 2
ลักษณะ ดังนี้
1. รู ปแบบเชิงทฤษฎี (Theoretical Model) คือ รู ปแบบหรื อแบบจาลองที่สร้างขึ้นจาก
ประสบการณ์ งานวิจยั หรื อทฤษฎีที่มีอยูแ่ ล้ว เพื่อหาข้อสรุ ปที่ใช้อธิ บาย ทานาย หรื อควบคุม
ปรากฏการณ์ของเรื่ องที่ศึกษา และเมื่อทดสอบรู ปแบบกับข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้แล้ว ถ้ามี
ความสอดคล้องกัน รู ปแบบก็น่าเชื่อถือ อันอาจนาไปสู่ การสร้างทฤษฎีในเรื่ องนั้น ดังนั้น รู ปแบบ
เชิงทฤษฎีจึงเป็ นเพียงขั้นตอนหนึ่งของการสร้างทฤษฎีใหม่ๆ เท่านั้น
2. รู ปแบบเชิงปฏิบตั ิ (Practical Model) คือ รู ปแบบหรื อแบบจาลองที่สร้างขึ้นจาก
ทฤษฎีที่มีอยูแ่ ล้ว เพื่อช่วยให้เข้าใจทฤษฎีได้ง่ายยิง่ ขึ้น หรื อเพื่อนาไปใช้อธิ บาย ทานายหรื อควบคุม
ปรากฏการณ์ที่ศึกษา ดังนั้นรู ปแบบลักษณะนี้ จึงเป็ นเพียงแบบจาลองที่ได้จากการถ่ายทอดจาก
ทฤษฎีไปสู่ การปฏิบตั ินนั่ เอง
การสร้ างรู ปแบบ
การสร้างรู ปแบบ คือการกาหนดมโนทัศน์ที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กนั อย่างเป็ นระบบเพื่อ
ชี้ให้เห็นชัดเจนว่า รู ปแบบเสนออะไร เสนออย่างไร เพื่อให้ได้อะไร และสิ่ งที่ได้น้ นั อธิ บาย
ปรากฏการณ์อะไร และนาไปสู่ ขอ้ ค้นพบอะไรใหม่ ๆ (Keeves, 1988) หลักการสร้างรู ปแบบที่ดี
เพื่อกากับการสร้างรู ปแบบที่ใช้ประโยชน์ได้ ควรมีขอ้ กาหนด 4 ประการ คือ
1. รู ปแบบควรประกอบขึ้นด้วยความสัมพันธ์อย่างมีโครงสร้าง (Structural
Relationship) ระหว่างตัวแปร มากกว่าเน้นความสัมพันธ์เชิงเส้นตรงแบบธรรมดา (Associative
Relationship) อย่างไรก็ตามความเชื่อมโยงแบบเส้นตรงแบบธรรมดาทัว่ ไปนั้นก็มีประโยชน์
โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในการศึกษาวิจยั ในช่วงต้นของการพัฒนารู ปแบบ
2. รู ปแบบควรใช้เป็ นแนวทางในการพยากรณ์ ผลจะเกิดขึ้นจากการใช้รูปแบบได้
สามารถตรวจสอบได้โดยการสังเกตและหาข้อสนับสนุนด้วยข้อมูลเชิงประจักษ์ได้
3. รู ปแบบควรจะต้องระบุหรื อชี้ให้เห็นถึงกลไกเชิงเหตุผลของเรื่ องที่ศึกษา ดังนั้น
นอกจากรู ปแบบจะเป็ นเครื่ องมือในการพยากรณ์ได้แล้ว ควรใช้ในการอธิบายปรากฏการณ์ได้ดว้ ย
4. รู ปแบบควรเป็ นเครื่ องมือในการสร้างมโนทัศน์ใหม่และการสร้างความสัมพันธ์ของ
ตัวแปรในลักษณะใหม่ ซึ่ งเป็ นการขยายองค์ความรู ้ในเรื่ องที่กาลังศึกษาด้วย
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นอกจากนี้ Keeve (1988) ได้เสนอ การสร้างรู ปแบบซึ่งสามารถเขียนเป็ นความสัมพันธ์
ได้ดงั ภาพประกอบ 3
ภาพประกอบ 3 ขั้นตอนการสร้างรู ปแบบของ Keeve

มโนทัศน์
(Concepts)

การวัด

ตัวแปร
(Variables)

สร้างความสัมพันธ์
ระหว่างตัวแปร
(Relating Variables)

ข้อเสนอ
(Propositions)

ความสัมพันธ์ระหว่างข้อเสนอ
(Relating Proposition)
ผลการทานาย
(Solution)

คาทานาย

รู ปแบบ
(Models)

ที่มา: Keeve (1988: 49)
Nadler & Nadler (1991) ได้สร้างรู ปแบบการฝึ กอบรม ที่เรี ยกว่า The Critical Events
Model โดยกาหนดองค์ประกอบที่สาคัญและจาเป็ นเพื่อให้เป็ นแนวทางการฝึ กอบรม 9 ขั้นตอน
ดังนี้
1. กาหนดความต้องการและความจาเป็ นในการฝึ กอบรม
2. กาหนดงานเฉพาะที่ตอ้ งปฏิบตั ิ
3. กาหนดความต้องการและความจาเป็ นของผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรม
4. พิจารณาวัตถุประสงค์ของการฝึ กอบรม
5. สร้างหลักสู ตร
6. เลือกเทคนิคการฝึ กอบรม
7. เลือกอุปกรณ์การฝึ กอบรม
8. ดาเนินการฝึ กอบรม
9. ประเมินผลและติดตามผลการฝึ กอบรม ตลอดจนการให้ขอ้ มูลย้อนกลับเพื่อ
การพัฒนาปรับปรุ งแก้ไขการฝึ กอบรม
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สมศักดิ์ ดลประสิ ทธิ์ (2539) ศึกษาวิจยั เพื่อนาเสนอรู ปแบบระบบการบริ หารคุณภาพ
แบบมุ่งคุณภาพทั้งองค์การในสานักงานศึกษาธิ การจังหวัด โดยมีข้ นั ตอนการดาเนิ นงาน 6 ขั้นตอน
คือ
1. ขั้นกาหนดกรอบแนวคิด
2. ขั้นวิเคราะห์องค์กร ระบบงาน
3. ขั้นออกแบบรู ปแบบ
4. ขั้นตรวจสอบรู ปแบบจากผูท้ รงคุณวุฒิ
5. ขั้นปรับปรุ งแก้ไขและพัฒนาเป็ นรู ปแบบ
6. ขั้นสรุ ปและนาเสนอรู ปแบบ
นอกจากนี้ สุ ทศั น์ ขอบคา (2540) ได้พฒั นารู ปแบบการจายอานาจการจัดการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิ การ โดยมีข้ นั ตอนการพัฒนารู ปแบบ 5 ขั้นตอน ดังนี้
1. ขั้นสร้างรู ปแบบ
2. ขั้นสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับรู ปแบบที่สร้างขึ้นจากผูเ้ ชี่ยวชาญ
3. ขั้นปรับปรุ งรู ปแบบ
4. ขั้นสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับรู ปแบบที่สร้างขึ้นจากผูเ้ ชี่ยวชาญ
5. ขั้นปรับปรุ งรู ปแบบ
อมรรัตน์ ทิพยจันทร์ (2547) ได้อธิ บายว่า เมื่อรู ปแบบมีหลายลักษณะ การสร้างหรื อ
การพัฒนารู ปแบบจึงขึ้นอยูก่ บั การตัดสิ นใจความเหมาะสมของรู ปแบบหรื อโมเดลที่เลือกใช้ อาจ
พิจารณาได้โดยการวิเคราะห์ความสอดคล้องระหว่างปรัชญา หรื อแนวคิดของรู ปแบบกับประเด็น
ปั ญหาของสิ่ งที่ตอ้ งการ ซึ่ งในปั จจุบนั การพัฒนารู ปแบบใดก็ตาม ได้ดาเนินไปอย่างไม่หยุดนิ่ง เมื่อ
รู ปแบบที่ใช้อยูค่ ่อนข้างล้าสมัย หรื อไม่สามารถตอบสนองต่อวัตถุประสงค์ที่วางไว้ จึงจาเป็ นอย่าง
ยิง่ ที่จะต้องมีการพัฒนารู ปแบบอย่างเป็ นระบบ ซึ่ งขั้นตอนในการพัฒนามี 3 ประการหลักๆ คือ
1. การวิเคราะห์ระบบ (System Analysis) หมายถึง การวิเคราะห์องค์ประกอบของ
ปั จจัยนาเข้า กระบวนการ รวมทั้งผลผลิตของระบบนั้น ๆ ให้ชดั เจน
2. การออกแบบระบบ (System Design) หมายถึง การออกแบบองค์ประกอบของระบบ
ในปั จจัยนาเข้า กระบวนการและผลผลิตให้มีคุณภาพมากที่สุด เพื่อให้เหมาะสมกับสภาพของ
องค์กรและสภาพแวดล้อมที่ใช้ระบบนั้น ๆ
3. การทดสอบระบบ (System Testing) หมายถึง การนาระบบที่ออกแบบไปทดสอบ
โดยการทดลองใช้ระบบในสถานการณ์จาลองหรื อในสถานการณ์จริ ง เพื่อทดลองว่าระบบนั้นมี
คุณภาพหรื อไม่ มีขอ้ บกพร่ องในองค์ประกอบใด จะได้ปรับปรุ งแก้ไขให้ดีข้ ึน
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กัลยรัตน์ เมืองสง (2550) ได้ศึกษาวิจยั เรื่ องรู ปแบบการพัฒนาภาวะผูน้ าเชิงกลยุทธ์
ของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่ งได้พฒั นารู ปแบบประกอบด้วย 5 ขั้นตอน คือ
1. ขั้นการศึกษาและสารวจข้อมูลขั้นต้น
2. ขั้นการสร้างรู ปแบบจาลอง
3. ขั้นการพัฒนารู ปแบบ
4. ขั้นตรวจสอบความเหมาะสมและความเป็ นไปได้ของรู ปแบบ
5. ขั้นสรุ ปและเสนอรู ปแบบ
บุญมี ก่อบุญ (2553) ศึกษาวิจยั รู ปแบบการพัฒนาภาวะผูน้ าทีมของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยน
โดยใช้วธิ ีการแบบพหุวธิ ี 3 ขั้นตอนคือ
1. ขั้นสร้างรู ปแบบ ประกอบด้วย การวิเคราะห์เอกสารและงานวิจยั การสัมภาษณ์
ผูท้ รงคุณวุฒิ การศึกษารายกรณี
2. ขั้นพัฒนารู ปแบบ ประกอบด้วย การใช้เทคนิคเดลฟายแบบปรับปรุ ง
3. ขั้นยืนยันรู ปแบบ ประกอบด้วย การวิจยั เชิงสารวจ ซึ่งมีลกั ษณะรู ปแบบเชิง
โครงสร้างประกอบด้วย องค์ประกอบ วิธีการพัฒนา และกระบวนการพัฒนา
พศิน แตงจวง (2554) ได้นาเสนอรู ปแบบในการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา ดังนี้
1. การฝึ กอบรม เป็ นการพัฒนาบุคคลแต่ละบุคคล ให้มีความรู ้ ความสามารถและ
ความมัน่ ใจในการดาเนิ นชีวิตและการทางาน
2. การศึกษาดูงาน เป็ นรู ปแบบการพัฒนาบุคลากรที่ใช้เพื่อให้ผปู้ ฏิบตั ิหน้าที่ได้
แนวทาง ประสบการณ์ตรงจากการสังเกต พูดคุยกับผูป้ ฏิบตั ิงานของสถานที่ที่ประสบความสาเร็ จ
สู งกว่า
3. การสร้างผลงานวิชาการ มีแนวคิดให้บุคลากรคิดค้นนวัตกรรม ทาการวิจยั เพื่อ
พัฒนาหรื อแก้ปัญหาเพื่อให้มีประสิ ทธิ ภาพสู งขึ้น
4. การนิเทศติดตามผล มีแนวคิดเพื่อช่วยปรับปรุ งแก้ไข พัฒนาคุณภาพ
5. การศึกษาต่อ มีแนวคิดเพื่อให้มีความรู ้ ความสามารถเชิงวิชาการเพิ่มขึ้น
การสร้างรู ปแบบนั้น ไม่มีขอ้ กาหนดที่ตายตัวว่าจะต้องทาอย่างไร แต่โดยทัว่ ไปจะเริ่ ม
เป็ นลาดับขั้นตอนพอสรุ ปได้ดงั นี้
1. หาองค์ความรู้ เกี่ยวกับเรื่ องที่จะสร้างรู ปแบบให้ชดั เจน
2. ค้นหาสมมติฐานและหลักการของรู ปแบบที่จะพัฒนา
3. สร้างรู ปแบบตามหลักการที่กาหนดขึ้น
4. นารู ปแบบที่สร้างไปตรวจสอบหาคุณภาพของรู ปแบบ
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สรุ ปได้วา่ การพัฒนารู ปแบบเป็ นการสร้างหรื อปรับปรุ งรู ปแบบ หรื อองค์ประกอบใน
เรื่ องที่ตอ้ งการศึกษา อันแสดงถึงแนวความคิด เป้ าหมาย และวิธีการ เพื่อนาไปใช้ประโยชน์และ
เป็ นแนวทางในการดาเนินการตอบสนองต่อวัตถุประสงค์ที่วางไว้ ด้วยกระบวนการศึกษาแนวคิด
ทฤษฎี การสังเคราะห์ สาหรับการวิจยั ครั้งนี้ผวู ้ จิ ยั ได้ดาเนิ นการตามขั้นตอนดังนี้
1. ร่ างรู ปแบบ
2. ทดสอบรู ปแบบ และปรับปรุ ง
3. ยืนยันรู ปแบบ และนาเสนอรู ปแบบ
การประเมินรู ปแบบ
การประเมินรู ปแบบหรื อการทดสอบรู ปแบบ มีความสาคัญยิง่ เพราะเป็ นการ
ตรวจสอบรู ปแบบว่ามีคุณภาพ ประสิ ทธิภาพ ประสิ ทธิผล เที่ยงตรง เชื่อถือได้มากน้อยเพียงใด
การวิจยั ทางสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์มกั จะประเมินรู ปแบบด้วยวิธีการทางสถิติ
Eisner (1983) ได้เสนอแนวคิดว่า วิธีเชิงธรรมชาติ (Naturalistic Approach) ใน
การประเมินเพื่อเข้าถึงคุณค่าและเกณฑ์ตดั สิ นคุณค่าตามแนวคิดปรัชญาอัตนัยนิยม (Subjectivism)
จะมีความเชื่อว่าวิธีเชิงธรรมชาติเป็ นวิธีที่เหมาะสมในการประเมิน โดยการประเมินนั้นจะมีลกั ษณะ
ที่ยดื หยุน่ สนับสนุนการเก็บรวบรวมข้อมูลในสภาพธรรมชาติ โดยเน้นการสังเกตแบบไม่มี
โครงสร้างพยายามวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยอาศัยหลักการเชื่อมโยงเหตุผล การสังเกตและการวิเคราะห์
เบื้องต้นจะนาไปสู่ การสังเกตและวิเคราะห์ในขั้นถัดไป จนได้ขอ้ สรุ ปเกี่ยวกับคุณค่าของสิ่ งที่
ประเมินโดยอาศัยความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์เป็ นเกณฑ์สาคัญในการสรุ ปผล
จุดมุ่งหมายที่สาคัญของการสร้างรู ปแบบ เพื่อทดสอบหรื อตรวจสอบรู ปแบบนั้นด้วย
ข้อมูลเชิงประจักษ์ ซึ่งการทดสอบและตรวจสอบมีหลายวิธี อาจใช้การวิเคราะห์จากหลักฐานเชิง
คุณภาพ (Qualitative) และเชิงปริ มาณ (Quantitative) โดยที่การตรวจสอบรู ปแบบจากหลักฐานเชิง
คุณภาพอาจใช้ผเู ้ ชี่ยวชาญเป็ นผูต้ รวจสอบ ส่ วนการตรวจสอบรู ปแบบจากหลักฐานเชิงปริ มาณใช้
เทคนิคทางสถิติ ซึ่งการตรวจสอบรู ปแบบควรตรวจสอบคุณลักษณะ 2 อย่าง (อุทุมพร จามรมาน,
2541) คือ
1. การตรวจสอบความมากน้อยของความสัมพันธ์ ความเกี่ยวข้องหรื อเหตุผลระหว่าง
ตัวแปร
2. การประมาณค่าพารามิเตอร์ ของความสัมพันธ์ดงั กล่าว ซึ่ งการประมาณค่านี้สามารถ
ประมาณข้ามกาลเวลา กลุ่มตัวอย่างหรื อสถานที่ได้ หรื ออ้างอิงจากกลุ่มตัวอย่างไปหาประชากรก็ได้
โดยผลการตรวจสอบนาไปสู่ คาตอบ 2 ข้อ คือ

25
2.1 การสร้างรู ปแบบใหม่
2.2 การปรับปรุ งหรื อพัฒนารู ปแบบเดิม
แนวคิดของ Eisner (1979) ได้เสนอการทดสอบหรื อประเมินโดยใช้ผทู้ รงคุณวุฒิดว้ ย
เห็นว่าการวิจยั ทางการศึกษาส่ วนใหญ่ ดาเนินการตามหลักการทางวิทยาศาสตร์ หรื อเชิ งปริ มาณมาก
เกินไปและในบางเรื่ องก็ตอ้ งการความละเอียดอ่อนมากกว่าการได้ตวั เลขแล้วสรุ ป จึงได้เสนอ
แนวคิดการประเมินโดยผูท้ รงคุณวุฒิไว้ดงั นี้
1. การประเมินโดยแนวทางนี้ มิได้ประเมินโดยเน้นสัมฤทธิ์ ผลของเป้ าหมายหรื อ
วัตถุประสงค์ตามรู ปแบบของการประเมินแบบอิงเป้ าหมาย (Goal Based Model) การตอบสนอง
ปั ญหาและความต้องการของผูท้ ี่เกี่ยวข้องตามรู ปแบบของการประเมินแบบสนองตอบ (Responsive
Model) หรื อการรองรับกระบวนการตัดสิ นใจตามรู ปแบบการประเมินอิงตามการตัดสิ นใจ
(Decision Making Model) แต่อย่างใดอย่างหนึ่ง แต่การประเมินโดยผูท้ รงคุณวุฒิ จะเน้น
การวิเคราะห์ วิจารณ์อย่างลึกซึ้ งเฉพาะในประเด็นที่ถูกนามาพิจารณา ซึ่ งไม่จาเป็ นต้องเกี่ยวโยงกับ
วัตถุประสงค์หรื อผูท้ ี่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการตัดสิ นใจเสมอไป แต่อาจจะผสมผสานปั จจัยต่างๆ ใน
การพิจารณาเข้าด้วยกัน ตามวิจารณญาณของผูท้ รงคุณวุฒิเพื่อให้ได้ขอ้ สรุ ปเกี่ยวกับคุณภาพ
ประสิ ทธิ ภาพ และความเหมาะสมของสิ่ งที่จะทาการประเมิน
2. รู ปแบบการประเมินที่เน้นความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง (Specialization)ที่พฒั นามาจาก
ศิลปวิจารณ์ (Art Criticism) มาใช้เป็ นรู ปแบบของการประเมิน โดยให้แนวคิดว่าการวิพากษ์วจิ ารณ์
เป็ นการใช้วจิ ารณญาณในการบรรยายคุณภาพของสิ่ งที่ศึกษา (Descriptive Aspect) ที่มีความ
ละเอียดอ่อนลึกซึ้ งและต้องอาศัยผูเ้ ชี่ยวชาญระดับสู งมาเป็ นผูว้ นิ ิจฉัย เนื่องจากเป็ นการวัดคุณค่าไม่
อาจประเมินด้วยเครื่ องวัดใด ๆ และต้องใช้ความรู ้ความสามารถของผูป้ ระเมินอย่างแท้จริ ง ใน
การตัดสิ นคุณค่า (Evaluative Aspect) แนวคิดนี้ได้นามาประยุกต์ใช้ในทางการศึกษาระดับสู งมาก
ขึ้น ทั้งนี้เป็ นเพราะองค์ความรู ้เฉพาะสาขา ผูท้ ี่ศึกษาเรื่ องนั้นจริ งๆ จึงจะทราบและเข้าใจอย่างลึกซึ้ ง
ดังนั้นในวงการอุดมศึกษาจึงนิยมนารู ปแบบนี้มาใช้ในเรื่ องที่ตอ้ งการความลึกซึ้ งและ
ความเชี่ยวชาญเฉพาะทางสู ง
3. รู ปแบบที่ใช้ตวั บุคคล คือ ผูท้ รงคุณวุฒิเป็ นเครื่ องมือในการประเมิน โดยให้
ความเชื่อถือว่าผูท้ รงคุณวุฒิน้ นั เที่ยงธรรมและมีดุลพินิจที่ดี ทั้งนี้มาตรฐานและเกณฑ์การพิจารณา
ต่าง ๆ นั้นจะเกิดขึ้นจากประสบการณ์และความชานาญของผูท้ รงคุณวุฒินนั่ เอง
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4. รู ปแบบที่ยอมให้มีความยืดหยุน่ ในกระบวนการทางานของผูท้ รงคุณวุฒิตาม
อัธยาศัยและความถนัดของแต่ละคนนับตั้งแต่การกาหนดประเด็นสาคัญที่จะนามาพิจารณา
การบ่งชี้ขอ้ มูลที่ตอ้ งการการเก็บรวบรวมข้อมูล การประมวลผล การวินิจฉัยข้อมูลตลอดจนวิธีการ
นาเสนอ
กล่าวโดยสรุ ป รู ปแบบที่จะนาไปใช้ให้ได้ประโยชน์สูงสุ ดนั้น รู ปแบบต้อง
ประกอบด้วยลักษณะที่สาคัญ คือ มีความสัมพันธ์เชิงโครงสร้าง สามารถทานายผลได้ สามารถขยาย
ความผลทานายได้กว้างขวางขึ้น และสามารถนาไปสู่ แนวคิดใหม่ ๆ สาหรับการพัฒนารู ปแบบนั้น
ผูว้ จิ ยั จะต้องศึกษาแนวคิดทฤษฎีในการสร้างรู ปแบบ นาเอาข้อมูลที่จดั เก็บมาวิเคราะห์และ
สังเคราะห์เพื่อกาหนดความสัมพันธ์ขององค์ประกอบของรู ปแบบ กาหนดโครงสร้างและข้อเสนอ
ของรู ปแบบอย่างชัดเจน เพื่อนาไปสู่ ผลสรุ ปเพื่ออธิ บายปรากฏการณ์ที่มุ่งหวังของการวิจยั
มีการทดสอบและปรับปรุ งรู ปแบบก่อนนารู ปแบบไปใช้งานจริ ง ประเมินผลหลังจากการนา
รู ปแบบไปใช้งานจริ ง
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับสมรรถนะ
แนวความคิดเกีย่ วกับสมรรถนะ
แนวความคิดเกี่ยวกับสมรรถนะ (Competency) หรื อความสามารถของบุคคลใน
องค์กรได้เริ่ มขึ้นในปี ค.ศ. 1960 จากการเสนอบทความทางวิชาการของ David McClelland
นักจิตวิทยาแห่งมหาวิทยาลัยฮาวาร์ ด ซึ่ งได้กล่าวถึงความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะที่ดี (Excellent
Performance) ของบุคคลในองค์กรกับระดับทักษะความรู ้ความสามารถ โดยระบุวา่ การวัด IQ และ
การทดสอบบุคลิกภาพเป็ นวิธีการที่ไม่เหมาะสมในการทานายความสามารถ (Competency) แต่
บริ ษทั ควรว่าจ้างบุคคลที่มีความสามารถมากกว่าคะแนนทดสอบ (ดนัย เทียนพุฒ, 2546) ต่อมาในปี
ค.ศ. 1970 บริ ษทั McBer ซึ่ง McClelland เป็ นผูด้ ูแล ได้รับการติดต่อจากองค์กร The US State
Department ให้ช่วยคัดเลือกเจ้าหน้าที่ ที่ทาหน้าที่เป็ นตัวแทนของประเทศสหรัฐอเมริ กา (Foreign
Service Information Officer : FSIOs) ในประเทศต่างๆ ทัว่ โลก ซึ่ งก่อนหน้านั้น การคัดเลือก
เจ้าหน้าที่ ใช้แบบทดสอบที่มุ่งทดสอบด้านทักษะที่คิดว่าจาเป็ นสาหรับการปฏิบตั ิงานในตาแหน่ง
ดังกล่าว แต่พบว่าผูท้ ี่ทาคะแนนสอบได้ดี ไม่ได้มีผลการปฏิบตั ิงานที่องค์กรต้องการ McClelland
ได้พฒั นาเครื่ องมือชนิ ดใหม่ ในการคัดเลือกคนที่สามารถทานายผลการปฏิบตั ิงานได้ดีแทน
ข้อทดสอบแบบเก่า โดยใช้วธิ ี การประเมินที่เรี ยกว่า Behavioral Event Interview (BEI) เพื่อค้นหา
ลักษณะพฤติกรรมของผูท้ ี่ปฏิบตั ิงานดี แล้วเปรี ยบเทียบกับผูท้ ี่มีผลการปฏิบตั ิงานตามเกณฑ์เฉลี่ย
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เพื่อหาพฤติกรรมที่แตกต่างกัน แล้วเรี ยกพฤติกรรมที่ก่อให้เกิดผลการปฏิบตั ิงานที่ดีวา่ สมรรถนะ
(สุ กญั ญา รัศมีธรรมโชติ, 2548) ต่อมาในปี ค.ศ. 1973 McClelland ได้แสดงแนวคิดเรื่ องสมรรถนะ
ไว้ในบทความชื่อ Testing for Competence Rather Than Intelligence ว่า IQ ซึ่งประกอบด้วย
ความถนัดหรื อความเชี่ยวชาญทางวิชาการ ความรู ้ และความมุ่งมัน่ สู่ ความสาเร็ จ ไม่ใช่ตวั ชี้วดั ที่ดี
ของผลงานและความสาเร็ จโดยรวม แต่สมรรถนะบุคคลกลับเป็ นสิ่ งที่สามารถคาดหมาย
ความสาเร็ จในงานได้ดีกว่า ซึ่ งสะท้อนให้เห็นได้อย่างชัดเจนว่า ผูท้ ี่ทางานเก่ง มิได้หมายถึง ผูท้ ี่
เรี ยนเก่งเสมอไป แต่ผทู ้ ี่ประสบความสาเร็ จในการทางานต้องเป็ นผูท้ ี่มีความสามารถในการ
ประยุกต์ใช้หลักการ หรื อวิชาการที่มีอยูใ่ นตัวเอง เพื่อก่อประโยชน์ในงานที่ตนทา จึงจะกล่าวได้วา่
บุคคลนั้นมีสมรรถนะ
สาหรับประเทศไทยได้มีการนาแนวความคิด สมรรถนะมาใช้ในองค์กรที่เป็ นเครื อข่าย
บริ ษทั ข้ามชาติก่อนที่จะแพร่ หลายเข้าไปสู่ บริ ษทั ชั้นนาของประเทศ เช่น ไทยธนาคาร
เครื อปูนซี เมนต์ไทย ชินคอร์ เปอเรชัน่ การปิ โตรเลียมแห่งประเทศไทย เนื่องจากภาคเอกชนที่ได้นา
แนวคิดสมรรถนะไปใช้ ทาให้เกิดผลสาเร็ จอย่างเห็นได้ชดั เจน มีผลให้เกิดการตื่นตัวและได้มีการ
นาแนวคิดนี้ไปทดลองใช้ในหน่วยราชการ โดยสานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรื อน ได้นา
แนวคิดนี้มาใช้ในการพัฒนาข้าราชการพลเรื อน ในระยะแรกได้ทดลองใช้ในการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์โดยยึดหลักสมรรถนะ (Competency Based Human Resource Development) ในระบบ
การสรรหาผูบ้ ริ หารระดับสู ง (Senior Executive System-SES) ใช้ในการปรับปรุ งระบบจาแนก
ตาแหน่งและค่าตอบแทนในภาครัฐ โดยยึดหลักสมรรถนะและกาหนดสมรรถนะต้นแบบของ
ข้าราชการเพื่อพัฒนาสมรรถนะของข้าราชการและประสิ ทธิ ผลของหน่วยงานภาครัฐ (สานักงาน
คณะกรรมการข้าราชการพลเรื อน, 2548)
ความสาคัญและความหมายของสมรรถนะ
ในโลกของการแข่งขันทางธุ รกิจ (สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย, 2552) มีการวิจยั
พบว่า การพัฒนาคน คู่แข่งจะสามารถตามทันต้องใช้เวลา 7 ปี ในขณะที่เทคโนโลยีใช้เวลาเพียง 1 ปี
ก็ตามทันเพราะหาซื้ อได้ ดังนั้น สมรรถนะ จึงมีความสาคัญต่อการปฏิบตั ิงานของพนักงานและ
องค์กรซึ่งจะช่วยให้การคัดสรรบุคคลที่มีลกั ษณะดีท้ งั ความรู ้ ทักษะและความสามารถ ตลอดจน
พฤติกรรมที่เหมาะสมกับงาน เพื่อปฏิบตั ิงานให้สาเร็ จตามความต้องการขององค์กรอย่างแท้จริ ง
ช่วยให้ผปู ้ ฏิบตั ิงานทราบถึงระดับความสามารถของตนเองว่าอยูใ่ นระดับใดและจะต้องพัฒนาใน
เรื่ องใด ช่วยให้เกิดการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเองมากขึ้น ช่วยสนับสนุนให้ตวั ชี้วดั หลักของผลงาน (KPIs)
บรรลุเป้ าหมาย เพราะสมรรถนะจะเป็ นตัวบ่งบอกได้วา่ ถ้าต้องการให้บรรลุเป้ าหมายตามตัวชี้วดั
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แล้วจะต้องใช้สมรรถนะตัวไหนบ้าง ช่วยให้เกิดการหล่อหลอมไปสู่ สมรรถนะขององค์กรที่ดีข้ ึน มี
คาในภาษาไทยหลายคาที่ใช้แทนคาว่า Competency เช่น สมรรถนะ ความสามารถ และสมรรถภาพ
คาว่า สมรรถนะ ตามแนวคิดทางจิตวิทยา ใช้คาว่า “Ability” หมายถึง ความสามารถใน
การเรี ยนรู้ที่จะปฏิบตั ิงาน หรื อความสามารถหรื อความเหมาะสมในการปฏิบตั ิงาน แนวคิดด้าน
การวัดและประเมินผลบุคคล ใช้คาว่า “Potential” มีจุดเน้นที่ขีดความสามารถในการทางานของ
บุคคลที่มีประสิ ทธิ ภาพ แนวคิดทางวิธีวทิ ยาการจัดการใช้คาว่า “Core Competency” ซึ่งหมายถึง
ความสามารถหลักขององค์กรธุ รกิจ ที่ทาให้ธุรกิจประสบความสาเร็ จ ส่ วนคาว่า “Capability”
หมายถึง คุณลักษณะของบุคคล ที่ตอ้ งการทักษะทางวิชาชีพ ศักยภาพในการเรี ยนรู้และ
ความสามารถที่จาเป็ นต่อความสาเร็ จ (ดนัย เทียนพุฒ, 2548) สานักงานคณะกรรมการข้าราชการ
พลเรื อน (2548) ใช้คาว่า สมรรถนะ แทนคาว่า Competency
สาหรับความหมายของสมรรถนะ ตามแนวคิดของ McClelland (1999) หมายถึง
บุคลิกลักษณะที่ซ่อนอยูภ่ ายในปั จเจกบุคคล ซึ่ งสามารถผลักดันให้ปัจเจกบุคคลนั้นสร้างผลการ
ปฏิบตั ิงานที่ดีหรื อตามเกณฑ์ที่กาหนดในงานที่ตนรับผิดชอบ นอกจากนี้ Spencer (1993) ได้ให้
ความหมายสอดคล้องกับ McClelland ว่า สมรรถนะ หมายถึง คุณลักษณะที่จาเป็ นของบุคคล ซึ่งมี
ความสัมพันธ์กบั ประสิ ทธิ ผลของงานเป็ นคุณลักษณะในส่ วนลึกเฉพาะของบุคคล ซึ่ งก่อให้เกิด
พฤติกรรมที่สามารถทานายผลลัพธ์ที่ดีเลิศในงานได้
ข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ. 2548 ได้
กาหนดมาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา ประกอบด้วย
1. มาตรฐานความรู้และประสบการณ์
2. มาตรฐานการปฏิบตั ิงาน
3. มาตรฐานการปฏิบตั ิตน
เพื่อให้เกิดคุณภาพในการปฏิบตั ิงาน สามารถสร้างความเชื่อมัน่ ศรัทธาให้แก่
ผูร้ ับบริ การจากวิชาชีพได้วา่ เป็ นบริ การที่มีคุณภาพ สามารถตอบสังคมได้วา่ การที่กฎหมายให้
ความสาคัญกับวิชาชีพทางการศึกษา และกาหนดให้มีวชิ าชีพควบคุมนั้นเนื่องจากเป็ นวิชาชีพที่มี
ลักษณะเฉพาะ ผูป้ ระกอบวิชาชีพต้องมีสมรรถนะด้านความรู้ ทักษะและความเชี่ยวชาญในการ
ประกอบวิชาชีพ (สานักงานเลขาธิการคุรุสภา, 2548)
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การพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรในองค์กรเป็ นพันธกิจที่สาคัญของทุกองค์กร
เพราะสมรรถนะเป็ นปัจจัยสาคัญในการปฏิบตั ิงานของบุคลากร ซึ่งองค์กรจะต้องค้นหาสมรรถนะ
ที่จาเป็ นต่อการดาเนินภารกิจของบุคลากรให้มีคุณภาพและประสิ ทธิ ภาพ และค้นหาเทคนิควิธีการ
ในการพัฒนาสมรรถนะที่จาเป็ นต่อความสาเร็ จของบุคลากรแต่ละคนในองค์กร (วิทยา จันทร์ศิริ,
2551)
ความสามารถของมนุษย์ จาแนกได้ 3 ลักษณะ คือ ความสามารถที่แสดงความเป็ น
ความรู้ (Knowledge) ความสามารถที่แสดงออกมาเป็ นทักษะ (Skill) และลักษณะนิสัยที่พึงประสงค์
(Attributes) ถ้ารวมกันอยูใ่ นตัวของบุคคล จะทาให้บุคคลนั้นปฏิบตั ิงานได้ผลสาเร็ จที่แตกต่างกัน
เรี ยกโดยองค์รวมว่า สมรรถนะ (Competency) การบริ หารบุคคลปั จจุบนั ถือว่า คนเป็ นทรัพยากร
หรื อเป็ นทรัพย์สินขององค์กร การมีบุคคลที่มีความสามารถจะทาให้องค์กรบรรลุวตั ถุประสงค์ได้
อย่างมีประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผล เฉกเช่นเดียวกันการมีทุนในการบริ หารและการจัดการ
อันประมาณค่ามิได้ ในทางตรงกันข้าม หากคนในองค์กรไร้ความสามารถ องค์กรก็เสมือนมี
ทรัพย์สิน แต่ไม่มีราคาสร้างมูลค่าเพิม่ ไม่ได้ ท้ายสุ ดก็จะล่มสลายตามกันไป เนื่องจากไม่อาจบรรลุ
วัตถุประสงค์ขององค์กรได้
สมรรถนะ เป็ นสิ่ งที่ประกอบขึ้นมาจาก ความรู ้ ทักษะ และคุณลักษณะ จึงทาให้เกิด
ความสับสนว่า สมรรถนะแตกต่างจากความรู ้ ทักษะ ทัศนคติและแรงจูงใจ อย่างไร ความรู ้หรื อ
ทักษะที่บุคคลมีอยูน่ ้ นั ถือเป็ นสมรรถนะหรื อไม่ ตามความเห็นของ McClelland ได้แบ่งสมรรถนะ
ออกเป็ น2 กลุ่ม คือ
1. สมรรถนะขั้นพื้นฐาน หมายถึงความรู ้ หรื อทักษะพื้นฐานที่บุคคลจาเป็ นต้องมีใน
การทางาน เช่น ความรู ้เกี่ยวกับสิ นค้าที่ตนเองขายอยูเ่ ป็ นประจาหรื อความสามารถในการอ่าน ซึ่ ง
สมรรถนะเหล่านี้ ไม่สามารถทาให้บุคคลมีผลงานที่ดีกว่าผูอ้ ื่นได้
2. สมรรถนะที่ทาให้บุคคลแตกต่างจากผูอ้ ื่น มีผลการทางานที่สูงกว่ามาตรฐานหรื อ
ดีกว่าบุคคลทัว่ ไป สมรรถนะในกลุ่มนี้ มุ่งเน้นที่การใช้ความรู ้ ทักษะและคุณลักษณะอื่นๆ เพื่อช่วย
ให้เกิดผลสาเร็ จที่ดีเลิศในงาน
สถาบัน Schoonover Associates (2003) ได้มีการศึกษาและอธิ บายในเชิงเปรี ยบเทียบว่า
สมรรถนะเป็ นบทสรุ ปของพฤติกรรมที่ก่อให้เกิดผลงานที่ดีเลิศ (Excellent Performance) ดังนั้น
ความรู ้อย่างเดียวไม่ถือเป็ นสมรรถนะ เว้นแต่ความรู ้ในเรื่ องนั้นจะนามาประยุกต์ใช้กบั งานให้
ประสบผลสาเร็ จจึงถือเป็ นส่ วนหนึ่งของ สมรรถนะ ตัวอย่าง เช่น ความรู ้และความเข้าใจในความ
ไม่แน่นอนของราคาในตลาดถือเป็ นความรู ้ แต่ความสามารถในการนาความรู ้และความเข้าใจใน
ความไม่แน่นอนของราคาในตลาดมาพัฒนารู ปแบบการกาหนดราคาได้น้ นั จึงจะถือเป็ นสมรรถนะ
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ทักษะอย่างเดียวไม่ถือเป็ นสมรรถนะ แต่ทกั ษะที่ก่อให้เกิดผลสาเร็ จอย่างชัดเจนถือเป็ น
สมรรถนะ ตัวอย่างเช่น ความสามารถในการนาเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่เป็ นทักษะ แต่ความสามารถใน
การวางตาแหน่งผลิตภัณฑ์ใหม่ให้แตกต่างจากคู่แข่ง ถือเป็ นสมรรถนะ และสมรรถนะไม่ใช่
แรงจูงใจหรื อทัศนคติ แต่เป็ นแรงขับภายใน ที่ทาให้บุคคลแสดงพฤติกรรมที่ตนมุ่งหวัง ไปสู่ สิ่งที่
เป็ นเป้ าหมายของเขา
ตัวอย่างเช่น การต้องการความสาเร็ จ เป็ นแรงจูงใจที่ก่อให้เกิดแนวคิดหรื อทัศนคติที่
ต้องการสร้างผลงานที่ดี แต่ความสามารถในการทางานให้สาเร็ จได้ตรงตามเวลาที่กาหนด จึงถือ
เป็ นสมรรถนะ
สถาบัน Schoonover Associates แสดงคาอธิบายไว้ดงั ภาพประกอบ 4
ภาพประกอบ 4 ความสัมพันธ์ระหว่าง ความรู ้ ทักษะ แรงจูงใจ/ทัศนคติ
และ Competency
Skill
(ทักษะ)

Competency

Knowledge
(ความรู้)

Motives/Attitude
(แรงจูงใจ/ทัศนคติ)
ที่มา: สุ กญั ญา รัศมีธรรมโชติ (2547: 48)
พศิน แตงจวง (2554) กล่าวว่า ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตอ้ งคานึงถึงปัจจัย 3
ประการ ปั จจัยเหล่านี้ถือได้วา่ เป็ นกลยุทธ์สาคัญในการพัฒนาและบริ หารทรัพยากรมนุษย์ในองค์กร
ซึ่ งผูบ้ ริ หารหรื อผูน้ าจะต้องมีวสิ ัยทัศน์ที่ถูกต้อง และสามารถระบุภารกิจที่ชดั เจนได้ก่อน ปั จจัยทั้ง
3 ประกอบด้วย
1. ปัจจัยด้านบริ บท (Context) หมายถึง บริ บทภายนอกและภายใน บริ บทภายนอก
ได้แก่ การเปลี่ยนแปลงของโลก เช่น โลกาภิวฒั น์ เศรษฐกิจ การเมือง กฎหมาย เป็ นต้น ส่ วนบริ บท
ภายใน ได้แก่ การนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในขั้นตอนการทางานและวิธีการบริ หาร
จัดการ เป็ นต้น
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2. ปัจจัยด้านทักษะ (Skill) และศักยภาพ (Competencies) กล่าวคือ การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์จะต้องเน้นการพิจารณาทักษะ และศักยภาพที่จาเป็ นสาหรับบุคลากรเพื่อพัฒนาให้
บุคลากรมีความรู ้ ความสามารถ และทักษะที่สามารถทางานได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
3. ปัจจัยด้านจิตวิทยาที่เน้นการสร้างแรงจูงใจ (Motivation) กล่าวคือ นอกจากบุคลากร
มีความรู ้ ความสามารถ ทักษะที่ดี และมีสถานที่ทางานที่มีความพร้อมแล้ว สิ่ งหนึ่งที่มีความจาเป็ น
ไม่นอ้ ยกว่า ก็คือ บุคลากรต้องมีกาลังใจ มีความพึงพอใจ มีความตั้งใจและเจตคติที่ดีในการทางาน
ดังนั้น การสร้างแรงจูงใจให้บุคลากรจึงเป็ นสิ่ งที่จาเป็ นอย่างยิง่
จากความแตกต่างของสมรรถนะกับความรู ้ ทักษะ แรงจูงใจและทัศนคติ ผูว้ จิ ยั ได้สรุ ป
ความหมายของสมรรถนะ หมายถึง คุณลักษณะและความสามารถที่มาจากตัวบุคคล สะท้อนออกมา
ในรู ปของพฤติกรรมการทางานที่มีความสัมพันธ์ในเชิงเหตุผล และก่อให้เกิดผลลัพธ์สูงสุ ด
(Superior Performance) ที่องค์กรต้องการ โดยมีที่มาจากพื้นฐานความรู ้ (Knowledge) ทักษะ (Skill)
วิธีคิด (Self – Concept) คุณลักษณะส่ วนบุคคล (Trait) แรงจูงใจ (Motive) และประสบการณ์
(Experience)
พืน้ ฐานแนวคิดของสมรรถนะ
แนวคิดเรื่ องสมรรถนะนี้มีพ้ืนฐานมาจากการมุ่งเสริ มสร้างความสามารถให้กบั
ทรัพยากรบุคคล โดยมีความเชื่อว่าเมื่อพัฒนาคนให้มีความสามารถแล้ว คนจะใช้ความสามารถที่มี
ไปผลักดันให้องค์กรบรรลุเป้ าหมาย ดังนั้นการนาเรื่ องสมรรถนะมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุ ดจึง
ควรมุ่งพัฒนาทรัพยากรบุคคลขององค์กรเป็ นสาคัญ ต้องมีการพิจารณาว่าบุคคลในองค์กรมี
ความสามารถอย่างไรจึงจะทาให้องค์กรมีคู่แข่งและบรรลุเป้ าหมายที่ต้ งั ไว้
องค์ ประกอบและประเภทของสมรรถนะ
คาว่าสมรรถนะหรื อความสามารถ เป็ นคานาม ซึ่ ง ณรงค์วิทย์ แสนทอง (2548) ได้แบ่ง
ประเภทของสมรรถนะ (Competencies) ตามแหล่งที่มาออกเป็ น 3 ประเภท คือ
1. Personal Competencies เป็ นความสามารถที่มีเฉพาะตัวของบุคคลหรื อกลุ่มบุคคล
เท่านั้น เช่น ความสามารถในด้านการวาดภาพของศิลปิ น การแสดงกายกรรมของนักกีฬาบางคน
นักประดิษฐ์คิดค้นสิ่ งต่าง ๆ เหล่านี้ถือเป็ นความสามารถเฉพาะตัวที่ยากต่อการเรี ยนรู ้หรื อ
ลอกเลียนแบบได้
2. Job Competencies เป็ นความสามารถเฉพาะบุคคลที่ตาแหน่งหรื อบทบาทนั้น ๆ
ต้องการเพื่อทาให้งานบรรลุผลสาเร็ จตามที่กาหนดไว้ เช่น ความสามารถในการเป็ นผูน้ าทีมงานของ
ผูบ้ ริ หารตาแหน่งหัวหน้ากลุ่มงาน ความสามารถในการวิเคราะห์วจิ ยั ในตาแหน่งงานทางด้าน
วิชาการ เป็ นความสามารถที่สามารถฝึ กฝนและพัฒนาได้
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3. Organization Competencies เป็ นความสามารถที่เป็ นลักษณะเฉพาะขององค์กรที่มี
ส่ วนทาให้องค์กรนั้นไปสู่ ความสาเร็ จและเป็ นผูน้ าในด้านนั้นๆ ได้ เช่น โรงเรี ยนมหิ ดลวิทยานุสรณ์
เป็ นสถานศึกษามีความเชี่ยวชาญด้านการสอนวิทยาศาสตร์ เป็ นต้น
การกาหนดสมรรถนะ
การได้มาซึ่งสมรรถนะมีหลายวิธี ไม่มีการกาหนดเป็ นที่แน่นอน ขึ้นอยูก่ บั ความจาเป็ น
ของวิชาชีพนั้นๆ โดยกาหนดให้สอดคล้องกับความต้องการของสังคม มีการเปลี่ยนแปลงทั้งใน
ปัจจุบนั และอนาคต ซึ่ งส่ งผลให้เกิดความแตกต่างกันของสมรรถนะในแต่ละวิชาชีพ หรื อแม้แต่
วิชาชีพเดียวกันแต่คนละองค์กรย่อมแตกต่างกันออกไป เนื่องจากมีความสัมพันธ์กบั สมรรถนะของ
องค์กรโดยสมรรถนะนั้นต้องสัมพันธ์สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้ าหมายและแผนกลยุทธ์ ที่
จะนาไปสู่ การพัฒนาและการสร้างบุคคลที่เหมาะสม เพื่อให้องค์กรบรรลุเป้ าหมายที่กาหนดไว้
ในแต่ละบุคคลย่อมมีความแตกต่างกันในระดับของความสามารถหรื อสมรรถนะใน
การปฏิบตั ิงาน ซึ่ งกรอบคุณสมบัติที่เป็ นหลักการพิจารณาโดยใช้ความซับซ้อนในกิจกรรมของงาน
และระดับของความรับผิดชอบเสมือนเป็ นตัวชี้ วดั มากกว่าเป็ นตัวกาหนด แบ่งเป็ น 5 ระดับ ดังนี้
(Eraut, 1996)
ระดับที่ 1 สมรรถนะในการปฏิบตั ิงานตามขอบเขตกิจกรรมของงาน ส่ วนมากเป็ น
งานประจาเดิมๆ และสามารถทานายได้
ระดับที่ 2 สมรรถนะในขอบเขตของกิจกรรมของงานที่สาคัญและหลากหลาย
กิจกรรมบางเรื่ องซับซ้อนไม่ใช่งานประจา สมรรถนะในระดับนี้ตอ้ งการการเป็ นสมาชิ กของทีม
หรื อกลุ่มงาน
ระดับที่ 3 สมรรถนะในขอบเขตที่กว้างของกิจกรรมที่หลากหลาย ส่ วนใหญ่ของ
งานที่ปฏิบตั ิมีความซับซ้อนและไม่ได้เป็ นงานประจา สมรรถนะในระดับนี้ ตอ้ งการนิ เทศ
ระดับที่ 4 สมรรถนะในขอบเขตของกิจกรรมในงานกว้าง ซับซ้อน ต้องใช้เทคนิค
หรื อความเชี่ยวชาญในงานที่หลากหลาย ต้องรับผิดชอบในการทางานของผูอ้ ื่น
ระดับที่ 5 สมรรถนะในการปฏิบตั ิงานที่กิจกรรมของงานซับซ้อนและไม่สามารถ
คาดการณ์ได้ ต้องใช้เทคนิคความเชี่ยวชาญเฉพาะและพิเศษ ประกอบด้วยส่ วนประกอบของ
การออกแบบ (Design) การวางแผนและการแก้ปัญหา สมรรถนะในการนิเทศหรื อการจัดการ
(Management) เป็ นสิ่ งที่ตอ้ งการในระดับนี้
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รู ปแบบของสมรรถนะ
รู ปแบบของสมรรถนะ ตามแนวคิดของนักวิชาการและองค์กรต่างๆ ซึ่ งมีท้ งั ที่แตกต่าง
และมีความสอดคล้องกัน โดยกล่าวถึงในรายละเอียดมีดงั นี้
สานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรื อน (2550) ได้กาหนดต้นแบบสมรรถนะ
(Competency Model) สาหรับระบบข้าราชการพลเรื อน ซึ่ งประกอบด้วยสมรรถนะ 2 ส่ วนคือ
1. สมรรถนะหลัก (Core Competency) คือ คุณลักษณะเชิ งพฤติกรรมร่ วมของตาแหน่ง
ข้าราชการพลเรื อนทุกตาแหน่ง เพื่อหล่อหลอมค่านิยมและพฤติกรรมที่พึงประสงค์ร่วมกัน
2. สมรรถนะประจากลุ่มงาน (Functional Competency) คือ สมรรถนะที่กาหนดเฉพาะ
แต่ละกลุ่มงาน เพื่อสนับสนุ นให้ขา้ ราชการแสดงพฤติกรรมที่เหมาะสมแก่หน้าที่และส่ งเสริ มให้
สามารถปฏิบตั ิภารกิจหน้าที่ได้อย่างดี
ณรงค์วทิ ย์ แสงทอง (2547) จัดแบ่งสมรรถนะเป็ น 3 ประเภท ดังนี้
1. สมรรถนะหลัก (Core Competency) หมายถึง บุคลิกลักษณะของคนที่สะท้อนให้
เห็นถึงความรู้ ทักษะ ทัศนคติ ความเชื่อ และอุปนิสัยของคนในองค์กรโดยรวม ที่ช่วยให้องค์กร
บรรลุเป้ าหมายและวิสัยทัศน์ได้
2. สมรรถนะในงาน (Job Competency) หมายถึง บุคลิกลักษณะของคนที่สะท้อนให้
เห็นถึงความรู้ ทักษะ ทัศนคติ ความเชื่อ และอุปนิสัยที่ช่วยส่ งเสริ มให้คนๆ นั้น สามารถสร้าง
ผลงานในการปฏิบตั ิงานในตาแหน่งนั้นๆ ให้สูงกว่ามาตรฐาน
3. สมรรถนะส่ วนบุคคล (Personal Competency) หมายถึง บุคลิกลักษณะของคนที่
สะท้อนให้เห็นถึงความรู ้ ทักษะ ทัศนคติ ความเชื่ อ และอุปนิสัยที่ทาให้บุคคลนั้นมีความสามารถใน
การทาสิ่ งใดสิ่ งหนึ่งได้โดดเด่นกว่าคนทัว่ ไป ซึ่ งบางครั้งอาจเรี ยกว่า ความสามารถส่ วนบุคคลที่
บุคคลทัว่ ไปเลียนแบบไม่ได้
อาภรณ์ ภู่วทิ ยพันธ์ (2548) จัดแบ่งสมรรถนะออกเป็ น 4 ประเภท คือ
1. สมรรถนะหลัก หมายถึง ความสามารถที่แสดงให้เห็นถึงพฤติกรรมของคนที่
สนับสนุนให้องค์กรสามารถบรรลุเป้ าหมาย และภารกิจตามวิสัยทัศน์ที่กาหนด และเป็ นลักษณะ
พฤติกรรมของคนที่สะท้อนให้เห็นถึงความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะเฉพาะของคนในทุกระดับและ
ทุกกลุ่มงานที่องค์กรต้องการให้มี
2. สมรรถนะการจัดการ หมายถึง ความสามารถในการจัดการที่สะท้อนให้เห็ นถึง
ทักษะในการจัดการและการบริ หารต่างๆ และเป็ นความสามารถที่มีได้ท้ งั ในระดับบริ หารและระดับ
ปฏิบตั ิการ โดยแตกต่างกันตามบทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบ
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3. สมรรถนะในงาน หมายถึง ความสามารถในงานที่สะท้อนให้เห็นถึงความรู้ ทักษะ
และคุณลักษณะเฉพาะของงานต่างๆ หน้าที่งานที่ต่างกัน ความสามารถในงานก็จะแตกต่างกัน
4. สมรรถนะบุคคล หมายถึง ความสามารถเฉพาะบุคคลที่สะท้อนให้เห็นถึงความรู้
ทักษะ และคุณลักษณะเฉพาะของบุคคลที่เกิดขึ้นจริ งตามหน้าที่งานที่ได้รับมอบหมาย หน้าที่งานที่
เหมือนกันไม่จาเป็ นว่าคนที่ปฏิบตั ิงานในหน้าที่น้ นั จะต้องมีความสามารถเหมือนกัน
จากแนวคิดเกี่ยวกับรู ปแบบของสมรรถนะ อาจสรุ ปได้วา่ สมรรถนะสามารถจัดได้เป็ น
4 ประเภท ดังนี้
1. สมรรถนะหลัก หมายถึง คุณลักษณะ หรื อ ความสามารถหลักขององค์กรที่จะทาให้
ได้เปรี ยบในเชิงแข่งขัน และเป็ นความสามารถหลักที่บุคลากรทุกคน ทุกตาแหน่งในองค์กรต้องมี
เพื่อสนับสนุนให้สามารถบรรลุตามเป้ าหมาย พันธกิจและวิสัยทัศน์ขององค์กร
2. สมรรถนะในงาน หมายถึง คุณลักษณะ ความสามารถที่ใช้เฉพาะตาแหน่งงานนั้นๆ
เพื่อให้สามารถมัน่ ใจได้วา่ บุคลากรที่ปฏิบตั ิงานในตาแหน่งมีความรู ้ ทักษะและความสามารถ
เพียงพอต่อการปฏิบตั ิงานให้ประสบความสาเร็ จ
3. สมรรถนะส่ วนบุคคล หมายถึง คุณลักษณะของบุคคลที่สะท้อนให้เห็นถึงความรู ้
ทักษะ เจตคติ ความเชื่อและลักษณะส่ วนบุคคลที่ทาให้บุคคลนั้นมีความสามารถในการทางานใด
งานหนึ่งได้โดดเด่นกว่าคนทัว่ ไป
4. สมรรถนะทางการบริ หาร หมายถึง คุณลักษณะ ความสามารถเชิงพฤติกรรมของ
บุคคลในการนาความรู้ ทักษะ ความเชี่ยวชาญมาใช้ในการบริ หารจัดการงานในหน้าที่
ความรับผิดชอบให้สาเร็ จลุล่วงอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
การจัดกลุ่มสมรรถนะ
สมรรถนะบุคคล มีองค์ประกอบสาคัญคือ พื้นฐานความรู ้ (Knowledge) ทักษะ (Skill)
วิธีคิด (Self – Concept) คุณลักษณะส่ วนบุคคล (Trait) และแรงจูงใจ (Motive) Boyatzis (1982) ได้
ศึกษาถึงสมรรถนะบุคคล ที่เกี่ยวข้องกันเป็ นระดับในลักษณะของโครงสร้างทางบุคลิกภาพ (Levels
of Within the Personality Structure) พบว่า โครงสร้างของระบบประสาทและฮอร์โมนของมนุษย์
เป็ นสิ่ งที่ก่อให้เกิดสมรรถนะในแต่ละบุคคล สมรรถนะเป็ นสิ่ งที่พฒั นาได้ดว้ ยการให้แรงจูงใจ เพื่อ
ก่อให้เกิดแรงขับทางคุณลักษณะที่จะพัฒนาต่อไปเป็ นพื้นฐานทางปรัชญาและค่านิยมของแต่ละ
บุคคล ที่ส่งผลให้แสดงสมรรถนะออกมาในลักษณะที่รับรู ้และสังเกตได้หลายๆ ด้าน ซึ่งเมื่อจัดรวม
สมรรถนะแต่ละด้านที่บุคคลแสดงออกมาเข้าเป็ นกลุ่ม จะกลายเป็ นบุคลิกลักษณะของแต่ละบุคคล
ดังภาพประกอบ 5
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ภาพประกอบ 5 กลุ่มของสมรรถนะ (Cluster of Competencies)

ที่มา: Boyatzis. (1982: 9)
จากการศึกษาและวิจยั ของ Hellriegel และคณะ (2001) พบว่า ผูท้ ี่ทางานในตาแหน่ง
ผูจ้ ดั การ หรื อผูบ้ ริ หาร ควรมีสมรรถนะหลักของผูบ้ ริ หาร 6 ประการ คือ
1. ความสามารถในการสื่ อสาร (Communication Competency) ประกอบด้วย
การสื่ อสารที่เป็ นทางการ (Formal Communication) การสื่ อสารที่ไม่เป็ นทางการ (Informal
Communication) การเจรจาต่อรอง (Negotiation)
2. ความสามารถในการวางแผนและการบริ หารจัดการ (Planning and Administration
Competency) ประกอบด้วย การรวบรวมและวิเคราะห์ขอ้ มูลรวมทั้งการแก้ปัญหา (Information
Gathering, Analysis and Problem Solving) การวางแผนและบริ หารโครงการ (Planning and
Organizing Projects) การบริ หารเวลา (Time Management) การบริ หารการเงินและงบประมาณ
(Budgeting and Financial Managements)
3. ความสามารถในการทางานเป็ นทีม (Teamwork Competency) ประกอบด้วย
การสร้างทีมงาน (Designing Teams) การสร้างบรรยากาศในการทางานที่เกื้อกูลกัน (Creating a
Supportive Environment) การบริ หารการเปลี่ยนแปลงของทีมงาน (Managing Team Dynamics)
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4. ความสามารถเชิงกลยุทธ์ (Strategic Competency) ประกอบด้วย ความเข้าใจใน
ธุ รกิจ (Understanding the Industry) ความเข้าใจในองค์กร (Understanding the Organization)
การดาเนินกลยุทธ์ (Taking Strategic Actions)
5. ความสามารถในการรับรู ้เรื่ องระหว่างประเทศ (Global Awareness Competency)
ประกอบด้วย ความรู้และความเข้าใจวัฒนธรรมที่หลากหลาย (Cultural Knowledge and
Understanding) ความเปิ ดกว้างและความไวในการรับรู้วฒั นธรรมอื่น (Cultural Openness and
Sensitivity)
6. ความสามารถในการควบคุมตนเอง (Self - Management Competency)
ประกอบด้วย ความซื่อสัตย์และมีจริ ยธรรม (Integrity and Ethical Conduct) แรงขับส่ วนตัวและ
การตั้งสติ (Personal Drive and Resilience) การสร้างความสมดุลระหว่างงานกับชีวติ ส่ วนตัว
(Balancing Work and Life Demands) ความเข้าใจในตนเองและการพัฒนาตนเอง (Self-Awareness
and Development)
การบริ หารความสามารถเชิงสมรรถนะ (Competencies) ในความเป็ นจริ งแล้วคือ
เครื่ องมือในการบริ หารผลสัมฤทธิ์ (Performance Management) ประเภทหนึ่งโดยมีจุดมุ่งหมายคือ
ทาอย่างไรองค์กรจึงจะสามารถดึงศักยภาพและความสามารถที่ซ่อนเร้นของบุคลากรมาใช้ในเชิง
การเพิ่มผลผลิตหรื อผลสัมฤทธิ์ ของงาน โดยมีหลักพื้นฐานที่สาคัญ กล่าวคือ จะต้องเป็ น
ผลประโยชน์เกื้อกูลกันระหว่างองค์กรและบุคลากร ซึ่ งหมายความว่า องค์กรได้ประโยชน์จาก
ผลสัมฤทธิ์ ในการปฏิบตั ิงานของบุคลากร ในขณะเดียวกันบุคลากรก็เข้าใจกระบวนการปฏิบตั ิงาน
และรับรู ้วา่ ควรจะต้องพัฒนาตนเองอย่างไรเพื่อให้เกิดความก้าวหน้าในหน้าที่การงานและ
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ ในการปฏิบตั ิงานด้วย
ประโยชน์ ของสมรรถนะ
การนาแนวคิดสมรรถนะไปใช้ในองค์กร มีจุดประสงค์หลักเพื่อพัฒนาความสามารถ
ของบุคลากรให้สามารถทางานได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพและเกิดประสิ ทธิ ผลสู งสุ ดแก่องค์กร ซึ่ง
สอดคล้องกับความคิดเห็นของเกริ กเกียรติ ศรี เสริ มโภค (2549) กล่าวว่า สมรรถนะมีประโยชน์ต่อ
ระดับพนักงาน ระดับผูบ้ ริ หาร และระดับองค์กร กล่าวคือ ด้านประโยชน์ที่มีต่อพนักงานทาให้
พนักงานสามารถประเมินตนเองว่ามีจุดแข็งจุดอ่อนในด้านใด เมื่อเทียบกับมาตรฐานในองค์กร
สามารถกาหนดแนวทางในการพัฒนาตนเองได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพมากยิง่ ขึ้น สามารถสื่ อสารกับ
ผูบ้ งั คับบัญชาได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ เพราะว่ามีมาตรฐานกลางร่ วมกัน ประโยชน์ที่มีต่อผูบ้ ริ หาร
คือทาให้ผบู้ ริ หารมีมาตรฐานในการบริ หารงานทรัพยากรบุคคล สามารถพัฒนาทรัพยากรบุคคลได้
ตรงตามความต้องการของหน่วยงาน องค์กรใช้เป็ นเครื่ องมือในการสื่ อสารไปยังพนักงานทุกคนได้
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อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ เพราะว่าเป็ นมาตรฐานเดียวกัน ลดความเป็ นอคติในการประเมินผล
การปฏิบตั ิงานของพนักงาน ซึ่ งจะส่ งผลต่อประโยชน์ในระดับองค์กร คือ ทาให้องค์กรมีมาตรฐาน
กลางในการบริ หารงานบุคคล ผลการประเมินมีความน่าเชื่อถือและสอดคล้องกันมากขึ้น ผูท้ ี่ทา
การตัดสิ นใจในองค์กรมีความมัน่ ใจในความสามารถและทักษะที่แท้จริ งของพนักงาน สามารถ
คาดคะเนสมรรถนะของแรงงานที่ตอ้ งการและที่มีอยูใ่ นองค์กรได้ถูกต้อง ปรับปรุ งประสิ ทธิภาพใน
การสรรหาบุคคลเข้าทางานโดยการปรับสมรรถนะที่ตอ้ งการให้สอดคล้องกับตาแหน่งงานที่เสนอ
ในการรับสมัครงาน สามารถที่จะลงทุนในการบริ หารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ให้เกิดประโยชน์
และมีประสิ ทธิภาพสู งสุ ด ทาให้องค์กรสามารถพัฒนาและแปรเปลี่ยนความสามารถของบุคคลมา
เป็ นความสามารถในการแข่งขันและความยัง่ ยืนขององค์กรได้
แนวทางการพัฒนาสมรรถนะ
อรัญ โสตถิพนั ธุ์และคณะ (2548) ได้บรรยายในการประชุมเชิงปฏิบตั ิการการจัดทา
สมรรถนะสาหรับบุคลากรกรมส่ งเสริ มการเกษตร ว่าการพัฒนาสมรรถนะของข้าราชการ มีวธิ ีการ
ดาเนินการได้ดงั นี้
1. Continuing Education “C” หมายถึง การส่ งบุคลากรไปศึกษาต่อเพื่อให้สาเร็ จวุฒิ
การศึกษา เหมาะสาหรับการพัฒนาสมรรถนะด้านความรู ้ที่ตอ้ งอาศัยการเรี ยนรู ้อย่างต่อเนื่ อง เป็ น
ระบบและมีสถาบันการศึกษารับรองวิทยฐานะ
2. Expert Briefing “E” หมายถึง การไปพูดคุย ปรึ กษาหารื อกับผูเ้ ชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
เหมาะสาหรับกรณี ที่สมรรถนะในเรื่ องนั้นเป็ นข้อเทคนิคผสมผสานกับประสบการณ์ที่ตอ้ งได้จาก
ผูร้ ู ้ผปู ้ ฏิบตั ิในด้านนั้นจริ งๆ และต้องการได้รับภายในเวลาอันสั้น
3. Job Rotation “J” หมายถึง การหมุนเวียนงาน เป็ นการสับเปลี่ยนบุคลากรใน
หน่วยงานให้ไปทาหน้าที่ในหน่วยงานใหม่ที่มีความเกี่ยวข้องกับงานเดิมที่ปฏิบตั ิอยู่ เหมาะสาหรับ
กรณี ที่สมรรถนะด้านนั้น ไม่สามารถพัฒนาได้จากงานในหน้าที่ที่เป็ นอยูใ่ นปั จจุบนั จาเป็ นต้อง
เรี ยนรู้จากการเปลี่ยนไปทาหน้าที่อื่น เนื่องจากเป็ นสมรรถนะที่ตอ้ งเรี ยนรู้จากการปฏิบตั ิจริ ง
4. On the Job Training “OJT” หมายถึง การสอนงานในขณะปฏิบตั ิงานจริ งโดยมาก
แล้วจะเป็ นการพัฒนาบุคลากรในเชิงเทคนิค เนื่องจากสมรรถนะในเรื่ องนั้น ไม่สามารถเรี ยนรู ้ได้
จากการสอน การบรรยายในห้อง แต่ตอ้ งลงมือปฏิบตั ิจริ งเท่านั้น จึงจะพัฒนางานด้านนี้ ได้ และ
จาเป็ นต้องมีผคู ้ วบคุมดูแลอย่างใกล้ชิด
5. Assignment “A” หมายถึง การมอบหมายงานหรื อโครงการใดโครงการหนึ่งให้ไป
ดาเนินการ เพื่อให้มีโอกาสในการพัฒนาสมรรถนะด้านนั้นได้อย่างแท้จริ ง โดยทัว่ ไปมักใช้ควบคู่
กับแนวทางอื่น
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6. Self-directed Study “S” หมายถึง การศึกษาค้นคว้าความรู ้น้ นั ด้วยตนเอง ในกรณี ที่
สมรรถนะเรื่ องนั้น มีสื่อที่ให้ศึกษา ค้นคว้าพร้อมอยูแ่ ล้ว สามารถเข้าถึงและศึกษาด้วยตนเองได้ไม่
ยาก ควรมีแนวทางการตรวจสอบด้วยว่าบุคลากรนั้นมีการศึกษาค้นคว้าจริ งๆ มักใช้ควบคู่กบั
ExpertBriefing ในกรณี ที่เกิดข้อสงสัย
7. Workshop, Class or Seminar “W” หมายถึง การพัฒนาโดยการอบรมในห้องเรี ยน
เหมาะสาหรับการพัฒนาสมรรถนะที่ตอ้ งเรี ยนรู ้ภายใต้สถานการณ์ไม่มีความเสี่ ยงและต้องการ
เรี ยนรู ้ในภาพรวมอย่างเป็ นระบบก่อนไปปฏิบตั ิจริ ง
สมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษา
สานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรื อน (ก.พ.) ได้ศึกษาเรื่ องสมรรถนะมาระยะ
หนึ่งจึงได้กาหนดนิยามของสมรรถนะ คือ คุณลักษณะเชิ งพฤติกรรมที่เป็ นผลมาจากความรู ้ ทักษะ
ความสามารถ และคุณลักษณะอื่นๆ ที่ทาให้บุคคลสามารถสร้างผลงานได้โดดเด่นกว่าเพื่อน
ร่ วมงานอื่นๆ ในองค์กร และการที่บุคคลจะแสดงสมรรถนะใดสมรรถนะหนึ่งได้มกั จะต้องมี
องค์ประกอบของทั้งความรู้ ทักษะ ความสามารถและคุณลักษณะอื่นๆ (สานักงานคณะกรรมการ
ข้าราชการพลเรื อน, 2548) ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านสมรรถนะและพัฒนาภาวะผูน้ า Ben Harris and John
King (Mc Clellan, D.C., 1999) ได้กล่าวถึงสมรรถนะว่าเป็ นการปฏิบตั ิงานตามบทบาทหน้าที่ที่มีอยู่
ในภาระงานให้ประสบความสาเร็ จและได้ช้ ีให้เห็นถึงการให้ความสาคัญในบทบาทภาวะผูน้ าในแต่
ละตัวบ่งชี้สมรรถนะซึ่ งเขาได้นาแบบประเมินสมรรถนะตนเองมาใช้ และนามาปรับปรุ งพัฒนา
ผูบ้ ริ หาร
อนึ่งในสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงอยูต่ ลอดเวลา ผูบ้ ริ หารจะต้องเผชิ ญกับ
การเปลี่ยนแปลงอย่างรุ นแรง และจากการผลของการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี โลกของข้อมูล
ข่าวสาร สภาวะการแข่งขันของโลกที่ไร้พรมแดน ภาวะวิกฤติทางเศรษฐกิจและความขาดแคลนซึ่ ง
ทรัพยากร ผูบ้ ริ หารจึงต้องเป็ นผูท้ ี่มีวสิ ัยทัศน์ดว้ ยข้อผูกพันต่อการให้บริ การต่อสาธารณะชนและ
สามารถกระตุน้ ให้บุคลากรภายในองค์กรใช้ศกั ยภาพของตน ในการปฏิบตั ิงานอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
ผูน้ า หรื อผูบ้ ริ หารรุ่ นใหม่ควรมีความสามารถหรื อสมรรถนะหลักในเรื่ องต่อไปนี้
1. ศักยภาพในการเปลี่ยนแปลง (Leading Change) หมายถึงความสามารถในการพัฒนา
วิสัยทัศน์ ที่เกิดจากการผสมผสานเป้ าหมายสาคัญของชาติ โครงการ และกิจกรรมที่มีการจัดลาดับ
ความสาคัญตามค่านิยมและปั จจัยอื่นๆ นาไปสู่ การปฏิบตั ิ และปรับปรุ งการให้บริ การตามลักษณะ
งานในจุดเน้นที่ตอ้ งการที่มีลกั ษณะกระชับ มัน่ คง แม้วา่ ต้องอยูใ่ นสภาวะการเปลี่ยนแปลง โดยมี
ปั จจัยที่สาคัญในการก่อให้เกิดศักยภาพในการเปลี่ยนแปลง ได้แก่ การเรี ยนรู ้อย่างต่อเนื่ อง
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มีความคิดสร้างสรรค์และการใช้นวัตกรรม ตระหนักถึงผลกระทบจากภายนอก ควมยืดหยุน่
ปรับเปลี่ยนได้ จูงใจใฝ่ บริ การ การคิดเชิงกลยุทธ์ และวิสัยทัศน์
2. ศักยภาพในการเป็ นผูน้ า (Leading People) หมายถึง ความสามารถในการกาหนด
ยุทธศาสตร์ เพื่อให้ผบู ้ งั คับบัญชาใช้ศกั ยภาพที่มีอยูป่ ฏิบตั ิงานให้ตรงวิสัยทัศน์ขององค์กร ภารกิจ
และเป้ าหมาย โดยมีปัจจัยที่ก่อให้เกิดศักยภาพในการเป็ นผูน้ า ได้แก่ การบริ หารความขัดแย้ง
ตระหนักในคุณค่าทางวัฒนธรรม ความจงรักภักดี ความซื่ อสัตย์ และการสร้างทีมงาน
3. การมุ่งไปสู่ ผลสัมฤทธิ์ (Result Driver) หมายถึง ความสามารถที่มุ่งมัน่ ใน
ความรับผิดชอบ การปรับปรุ งอย่างต่อเนื่ อง เพื่อช่วยให้มีการตัดสิ นใจได้ทนั ต่อเวลาและมี
ประสิ ทธิ ภาพ ปั จจัยสาคัญที่ทาให้มุ่งไปสู่ ผลสัมฤทธิ์ ได้แก่ ความรับผิดชอบ การให้บริ การ
การตัดสิ นใจ ความเป็ นผูป้ ระกอบการ การแก้ไขปั ญหา และมีเทคนิคที่เชื่ อถือได้
4. ความเฉียบคมทางการบริ หาร (Business Acute men) หมายถึง ความสามารถใน
การรับและการบริ หารคน การเงิน วัสดุอุปกรณ์ และทรัพยากรข้อมูล ในลักษณะที่ได้รับการยอมรับ
จากสาธารณะ และเกิดความสาเร็ จตามภารกิจขององค์กร ประกอบด้วยปั จจัยต่างๆ ได้แก่
การบริ หารการเงินคงคลัง การบริ หารทรัพยากรมนุษย์ และการบริ หารเทคโนโลยี
5 การสร้างความเข้าใจ การติดต่อสื่ อสาร หมายถึง ความสามารถในการอธิ บาย
แนวทางและการให้ขอ้ เท็จจริ ง แนวคิดต่างๆ ในลักษณะที่เชื่อถือได้ มีความสามารถในการเจรจากับ
บุคคล กลุ่มคนทั้งภายในและภายนอกองค์กร ปั จจัยที่นาไปสู่ การสร้างความเข้าใจ การติดต่อสื่ อสาร
ได้แก่ การใช้อิทธิ พล การเจรจา ทักษะการสื่ อสารระหว่างบุคคล ความสามารถในการสื่ อสารด้วย
วาจา ความเป็ นหุ่นส่ วนกัน เข้าใจการเมือง และการสื่ อสารด้วยการเขียน
นอกจากนี้แนวคิดเรื่ องสมรรถนะมักมีการอธิบายด้วยโมเดลภูเขาน้ าแข็ง (Iceberg
Model) ซึ่ งอธิ บายว่าความแตกต่างระหว่างบุคคลเปรี ยบเทียบได้กบั ภูเขาน้ าแข็ง โดยมีส่วนที่เห็น
ได้ง่าย และพัฒนาได้ง่าย คือ ส่ วนที่ลอยอยูเ่ หนื อน้ า นัน่ คือองค์ความรู ้และทักษะต่างๆ ที่บุคคลมีอยู่
และส่ วนใหญ่ที่มองเห็นได้ยากอยูใ่ ต้ผวิ น้ า ได้แก่ แรงจูงใจ อุปนิสัย ภาพลักษณ์ภายในและบทบาท
ที่แสดงต่อสังคม ส่ วนที่อยูใ่ ต้น้ านี้มีผลต่อพฤติกรรมในการทางานของบุคคลอย่างมากและเป็ นส่ วน
ที่พฒั นาได้ยากอธิ บายในตัวแบบภูเขาน้ าแข็ง คือ ทั้งความรู ้ ทักษะ ความสามารถ เป็ นส่ วนที่อยู่
เหนือน้ า และคุณลักษณะอื่นๆ เป็ นส่ วนที่อยูใ่ ต้น้ าของบุคคลนั้นๆ (รัตนาภรณ์ ศรี พยัคฆ์, 2548)
ณรงค์วทิ ย์ แสดงทอง (2547) เสนอแนวทางกาหนดสมรรถนะทางการบริ หารโดยมี
ขั้นตอนการดาเนิ นการ 4 ขั้นตอนดังนี้
1. พิจารณาวิเคราะห์วสิ ัยทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์ของหน่วยงาน หรื อองค์กร
2. สารวจความคิดเห็นของผูบ้ ริ หาร โดยดาเนิ นการดังนี้
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2.1 ออกแบบสอบถามเพื่อสอบถามผูบ้ ริ หารทุกหน่วยงานในองค์กรว่าหาก
ต้องการให้บรรบุวสิ ัยทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์ขององค์กรที่กาหนดไว้ ผูบ้ ริ หารคิดว่าจะกาหนด
เรื่ องใดเป็ นสมรรถนะหลัก
2.2 รวบรวมและสรุ ปข้อมูลสมรรถนะหลักและกาหนดรู ปแบบสมรรถนะหลัก
ขององค์กร
2.3 ส่ งรู ปแบบสมรรถนะหลักขององค์กรไปให้ผบู้ ริ หารลงความเห็นและ
จัดลาดับความสาคัญของสมรรถนะหลักแต่ละตัว
2.4 นาสมรรถนะหลักแต่ละตัวที่ผา่ นการจัดลาดับความสาคัญมาสรุ ปพร้อมกับ
เหตุผลสมรรถนะแต่ละตัว
3. ประชุมอภิปรายเพื่อกาหนดสมรรถนะหลัก
3.1 ประชุมเชิงปฏิบตั ิการอภิปรายเพื่อหาข้อสรุ ปสมรรถนะหลักที่เหมาะสมกับ
องค์กร
3.2 ให้ที่ประชุมร่ วมกันกาหนดความหมายและพฤติกรรมที่องค์กรคาดหวังจาก
บุคลากรในแต่ละสมรรถนะหลัก
4. การกาหนดแนวทางและแผนการนาสมรรถนะไปใช้
4.1 สื่ อสารให้บุคคากรทั้งองค์กรทราบและทาความเข้าใจ รวมทั้งเห็น
ความสาคัญของสมรรถนะหลักที่มีต่อองค์กรและต่อบุคลากร
4.2 กาหนดกลยุทธ์ แผนงาน โครงการ หรื อกิจกรรมทั้งในระยะสั้นและระยะ
ยาว เพื่อแปลงความหมายของสมรรถนะลงสู่ การปฏิบตั ิ และสร้างให้เกิดผลเชิงพฤติกรรมที่
คาดหวังให้เป็ นรู ปธรรม
4.3 ประชาสัมพันธ์ให้บุคคลที่เกี่ยวข้องกับองค์กรได้รับทราบ โดยผ่านช่องทาง
สื่ อสารต่างๆ
อาภรณ์ ภูวทิ ยพันธ์ (2548) ได้เสนอขั้นตอนการกาหนดสมรรถนะทางการบริ หารและ
สมรรถนะเฉพาะสายงานไว้ 2 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นที่ 1 การหาสมรรถนะทางการบริ หารและสมรรถนะเฉพาะสายงาน ดาเนินการดังนี้
1. ดาเนินการวิเคราะห์งานของตาแหน่งนั้นๆ เพื่อจัดทาคาบรรยายลักษณะงาน ซึ่ งเป็ น
เอกสารแสดงขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของตาแหน่งนั้นๆ สร้างความชัดเจนและ
ความเข้าใจตรงกันเกี่ยวกับขอบเขตงานที่รับผิดชอบระหว่างผูป้ ฏิบตั ิงานและผูบ้ งั คับบัญชาโดยตรง
2. ใช้คาบรรยายลักษณะงานเป็ นพื้นฐานและแนวทางในการหาสมรรถนะทาง
การบริ หารและสมรรถนะเฉพาะสายงาน โดยมีวธิ ีดาเนินการคือ
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2.1 สัมภาษณ์ผปู้ ฏิบตั ิงานถึงความสามารถที่จาเป็ นต้องมี ต้องใช้ในการปฏิบตั ิงาน
ในหน้าที่ตามคาบรรยายลักษณะงาน
2.2 จัดสัมมนากลุ่มย่อย (Focus Group) โดยให้บุคคลที่เกี่ยวข้องประชุม
ปรึ กษาหารื อ และกาหนดสมรรถนะทางการบริ หารและสมรรถนะเฉพาะสายงาน
3. กาหนดจานวนสมรรถนะทางการบริ หารและสมรรถนะเฉพาะสายงานว่าควรมี
จานวนเท่าใด ซึ่ งขึ้นอยูก่ บั ความเหมาะสมของหน้าที่งานที่รับผิดชอบในแต่ละตาแหน่งงาน
4. จัดทาแผนการสื่ อสารสร้างความเข้าใจให้แก่บุคลากรเกี่ยวกับสมรรถนะทาง
การบริ หารและสมรรถนะเฉพาะสายงาน
ขั้นตอนที่ 2 การจัดทาพฤติกรรมของแต่ละสมรรถนะ โดยมีวธิ ี กาหนดพฤติกรรม 2
รู ปแบบ คือ
รู ปแบบที่ 1 กาหนดพฤติกรรมของสมรรถนะโดยรวมแต่ละตัว โดยไม่มีการ
กาหนดพฤติกรรมย่อยแยกตามระดับ
รู ปแบบที่ 2 กาหนดพฤติกรรมของสมรรถนะโดยแบ่งพฤติกรรมเป็ นระดับต่างๆ
เช่น แบ่งเป็ น 5 ระดับ 4 ระดับ หรื อ 3 ระดับ ขึ้นอยูก่ บั ความเหมาะสมของแต่ละองค์กร
Shermon (2005) ได้เสนอขั้นตอนการพัฒนาสมรรถนะเพื่อการบริ หารจัดการองค์กร
ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การเก็บรวบรวมข้อมูลและการเตรี ยมการ มีแนวทางการดาเนินการคือ
1) ศึกษาวิเคราะห์งานในตาแหน่งที่ศึกษา
2) พิจารณาจัดกลุ่มทักษะที่จาเป็ นต่อการปฏิบตั ิงาน
3) พิจารณาสมรรถนะที่จาเป็ นต่อการปฏิบตั ิงาน
ขั้นตอนที่ 2 การวิเคราะห์ขอ้ มูล มีแนวทางการดาเนินการคือ
1) ทบทวนตรวจสอบรายการสมรรถนะในการปฏิบตั ิงาน
2) กาหนดคานิยามสมรรถนะในการปฏิบตั ิงานแต่ละสมรรถนะ
3) กาหนดระดับความสาคัญในแต่ละสมรรถนะ
ขั้นตอนที่ 3 การตรวจสอบความถูกต้อง มีแนวทางการดาเนินการคือ
1) ตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหาสมรรถนะ
2) พิจารณาจัดลาดับความสาคัญของสมรรถนะที่จาเป็ นต้องมี ต้องใช้ในการ
ปฏิบตั ิงาน
3) กลัน่ กรองนิยามสมรรถนะที่จาเป็ นต้องมี ต้องใช้ในการปฏิบตั ิงาน
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ปิ ยะชัย จันทรวงศ์ไพศาล (2549) ได้นาเสนอขั้นตอนการสารวจหาสมรรถนะทางการ
บริ หาร 7 ขั้นตอน ดังนี้
1. สารวจข้อมูลเบื้องต้นจากสมรรถนะหลัก โดยการสัมภาษณ์แบบตัวต่อตัวหรื อแบบ
เฉพาะกลุ่ม เพื่อให้ได้มาซึ่ งสมรรถนะทางการบริ หารที่เหมาะสมกับตาแหน่งและสนับสนุนการ
สร้างผลงานทางการบริ หาร
2. พิจารณาความสามารถที่จะสนับสนุนผลงานตามหน้าที่และความรับผิดชอบตาม
กลยุทธ์หลักขององค์กรและกลยุทธ์หน่วยงาน
3. จัดทาตารางวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างสมรรถนะทางการบริ หารกับตาแหน่ง
ผูบ้ ริ หารหน่วยงานต่างๆ ภายในองค์กร เพื่อประเมินและจัดทาแผนพัฒนาสมรรถนะทางการบริ หาร
สาหรับผูบ้ ริ หารหน่วยงาน
4. กาหนดน้ าหนักความสาคัญและความคาดหวังของสมรรถนะทางการบริ หารด้วย
วิธีการใช้ค่าเฉลี่ยจากที่ประชุมผูบ้ ริ หาร หรื อใช้มติเสี ยงส่ วนใหญ่ หรื อแบบสารวจ
5. ทดสอบสมรรถนะทางการบริ หาร หลังจากได้ผลลัพธ์ของการวางน้ าหนักและ
กาหนดระดับความคาดหวังของสมรรถนะทางการบริ หารแล้ว ทดลองนาไปใช้ประเมินผูบ้ ริ หาร
บางตาแหน่งของแต่ละหน่วยงาน เพื่อนากลับมาเป็ นข้อมูลในการปรับปรุ ง
6. ปรับปรุ งแก้ไขสมรรถนะทางการบริ หาร และได้รับการอนุมตั ิจากผูบ้ ริ หารระดับสู ง
ก่อนนาไปใช้
7. การนาสมรรถนะทางการบริ หารไปใช้และติดตามผล การนาสมรรถนะทาง
การบริ หารไปใช้แล้ว ฝ่ ายบริ หารทรัพยากรมนุษย์ หรื อคณะทางานต้องติดตามและประเมินผลเป็ น
ระยะๆ เพื่อนาข้อมูลมาปรับปรุ งและพัฒนารู ปแบบสมรรถนะทางการบริ หารให้มีความสมบูรณ์
ยิง่ ขึ้น
โดยสรุ ป การกาหนดสมรรถนะทางการบริ หารจะประกอบด้วยขั้นตอนหลัก 4 ขั้นตอน
คือ 1) การเก็บรวบรวมข้อมูล และดาเนินการกาหนดสมรรถนะทางการบริ หาร 2) การตรวจสอบ
รู ปแบบสมรรถนะทางการบริ หาร 3) การแก้ไขปรับปรุ งแบบสมรรถนะทางการบริ หาร และ
4) การนาสมรรถนะทางการบริ หารไปใช้และติดตามประเมินผล
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แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความขัดแย้ง
แนวคิดเกีย่ วกับความขัดแย้ง
ความขัดแย้งเป็ นสิ่ งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ ผูน้ าหรื อผูบ้ ริ หารที่มีความเข้าใจความขัดแย้ง
ย่อมสามารถที่จะเปลี่ยนสภาพความขัดแย้งให้เป็ นความสัมพันธ์เชิงสร้างสรรค์ และเป็ นประโยชน์
ได้ ซึ่ง พรนพ พุกกะพันธ์ (2542) ได้กล่าวถึง การศึกษาพฤติกรรมเกี่ยวกับ ความขัดแย้งในเชิง
จิตวิทยาโดยได้จาแนกแนวความคิดเป็ น 3 กลุ่ม ดังนี้
1. แนวคิดสมัยดั้งเดิม (Traditional View) มุมมองสมัยดั้งเดิมสันนิษฐานว่าความขัดแย้ง
เป็ นสิ่ งไม่ดี และมีผลกระทบด้านลบต่อองค์กร ความขัดแย้งจะกลายเป็ นคาที่มีความหมาย
เหมือนกับความรุ นแรง การทาลาย เนื่องจากความขัดแย้งจะทาให้เสี ยหาย ผูบ้ ริ หารจะต้องมีความ
รับผิดชอบที่จะต้องกาจัดความขัดแย้งขององค์กร
2. แนวคิดด้านมนุษย์สัมพันธ์ (Human Relations View) แนวคิดนี้ยนื ยันว่า
ความขัดแย้งอาจจะเกิดขึ้นตามธรรมชาติและหลีกเลี่ยงไม่ได้ภายในทุกองค์กร มุมมองด้านมนุษย์
สัมพันธ์จะสนับสนุนการยอมรับความขัดแย้งโดยให้ความเห็นว่า เหตุผลของการมีความขัดแย้ง
เนื่องจากไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ และความขัดแย้งอาจจะมีประโยชน์ต่อองค์กรได้บา้ งในบางเวลา
3. แนวคิดสมัยใหม่ (Contemporary View) มุมมองเป็ นแนวความคิดสมัยใหม่
สนับสนุนความขัดแย้งบนรากฐานที่วา่ องค์กรที่มีความสามัคคี ความสบงสุ ข ความเงียบสงบและมี
ความร่ วมมือ หากไม่ยอมรับปั ญหาที่เกิดขึ้นจากความขัดแย้ง การให้ความช่วยเหลือแก่องค์กร จะ
กลายเป็ นความเฉื่อยชา อยูเ่ ฉย และไม่ตอบสนองต่อความต้องการ เพื่อการเปลี่ยนแปลง และการ
คิดค้นใหม่ๆ ดังนั้นแนวความคิดสมัยใหม่จึงสนับสนุนให้ผบู ้ ริ หารรักษาระดับความขัดแย้งภายใน
องค์กร ให้อยูใ่ นระดับต่าที่สุดเพียงพอต่อการสร้างสรรค์องค์กรให้เจริ ญเติบโต
วรนาถ แสงมณี (2544) กล่าวว่า ความขัดแย้งเป็ นสิ่ งที่เกิดขึ้นโดยปกติ อาจจะเป็ น
ความขัดแย้งภายในบุคคล ระหว่างบุคคล หรื อระหว่างกลุ่มบุคคลไม่มีใครปรารถนา เป็ นสิ่ งเลวร้าย
สิ่ งที่ไม่ดีเกิดขึ้นจะทาให้องค์กรเสื่ อม ถ้าผูบ้ ริ หารได้เรี ยนรู้ทกั ษะการบริ หารความขัดแย้ง จาก
การศึกษาอบรม ประสบการณ์ในการทางานจะทาให้แนวคิดเกี่ยวกับความขัดแย้งเปลี่ยนไป
จรรยา เสี่ ยงเทียนชัย (2544) ได้กล่าวถึงแนวคิดความขัดแย้งไว้ดงั นี้
1. แนวความคิดแบบเก่า เป็ นแนวความคิดที่สอนให้มนุษย์มีค่านิยม ที่หลีกหนี
ความขัดแย้งทาให้มนุษย์กลัวความขัดแย้ง กลัวการไม่เห็นด้วย และกลัวการเป็ นปรปั กษ์
ความขัดแย้งจึงเป็ นสิ่ งที่ตอ้ งกาจัดออกไป หรื อพยายามหลีกเลี่ยงให้ห่างไกล
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2. แนวคิดแบบใหม่ แนวความคิดนี้เชื่ อว่าความขัดแย้งจะต้องเกิด หนีไม่พน้ และ
บางครั้งก็เป็ นที่ตอ้ งการ จึงควรมีการกระตุน้ และควบคุมให้อยูใ่ นขอบเขตที่จากัด
แนวคิดของ คาร์ล มากซ์ (Karl Marx) เชื่อว่าความขัดแย้งและการเปลี่ยนแปลงเป็ นของ
คู่กนั เป็ นกฎพื้นฐานของชีวิต เป็ นสภาพปกติของสังคม โดยความขัดแย้งเริ่ มที่เศรษฐกิจซึ่ ง
หลีกเลี่ยงได้ยาก แล้วจะนาไปสู่ ความขัดแย้งทางสังคม และเชื่อในการใช้ความขัดแย้งเป็ นเครื่ องมือ
ในการเปลี่ยนสังคม โดยอยูบ่ นพื้นฐานของการศึกษาความขัดแย้งทางเศรษฐกิจ ทฤษฎีความขัดแย้ง
ของคาร์ ล มากซ์ได้อธิ บายว่าสังคมเป็ นอย่างไร และมีแนวทางในการเปลี่ยนสังคมอย่างไร (พรนพ
พุกกะพันธ์, 2542)
แนวคิดของ Coser (1956) ได้พฒั นาแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับความขัดแย้งใน
การบูรณาการทางสังคมขึ้น 16 ข้อคือ
1. ความขัดแย้งกับกลุ่มอื่นนาไปสู่ การสร้างเอกลักษณ์และการสร้างความเข็มแข็งของ
กลุ่ม
2. ความขัดแย้งในบางครั้งช่วยรักษาความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มได้ โดยยอมให้ระบาย
ความกดดันออกไปบ้าง
3. ความขัดแย้งจริ งมีจุดประสงค์ ความขัดแย้งไม่จริ งมุ่งลดความตึงเครี ยด
4. ความขัดแย้งเป็ นความสัมพันธ์ทางสังคมรู ปแบบหนึ่งซึ่ งเกิดขึ้นได้ในสภาพที่มี
ปฏิสัมพันธ์กนั
5. ความสัมพันธ์กนั อย่างใกล้ชิดจะมีความขัดแย้งเช่นเดียวกับมีสันติภาพ
6. ความสัมพันธ์มีมากอารมณ์พฤติกรรมจะมากขึ้นตามไปด้วย
7. ความขัดแย้งบางครั้งนาไปสู่ การขจัดเหตุของความขัดแย้งออกไปและยืนยัน
ความสัมพันธ์ของทั้งสองฝ่ ายใหม่
8. ความสัมพันธ์ที่ไม่แข็งแรงอาจถดถอยจากความขัดแย้ง และในความสัมพันธ์ที่
เข้มแข็งบ่อยครั้งที่แสดงถึงความขัดแย้ง
9. ความขัดแย้งกับกลุ่มภายนอกจะทาให้เกิด ความกลมเกลียว การรวมอานาจ
การเคลื่อนย้ายทรัพยากร
10. ความขัดแย้งกับกลุ่มภายนอกยิง่ เพิ่มมากขึ้น ความอดทนต่อพฤติกรรมเบี่ยงเบน
ภายในจะลดลง
11. ความต้องการที่จะมีความสามัคคีภายในกลุ่ม บ่อยครั้งจะนากลุ่มไปขัดแย้งกับกลุ่ม
อื่น
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12. การแสดงสัญลักษณ์ของกลุ่มยิง่ มากเท่าใดความเป็ นศัตรู กบั กลุ่มอื่นย่อมเพิ่มมาก
ขึ้น
13. ความขัดแย้งระหว่างฝ่ ายต่างๆ จะนาไปสู่ การขยายความสัมพันธ์ การสร้าง
บรรทัดฐานอย่างใหม่และยืนยันบรรทัดฐานเดิม รวมถึงการเพิ่มการมีส่วนร่ วมของสมาชิกในสังคม
14. ความขัดแย้งระหว่างกลุ่มบางครั้งเป็ นการกระทาที่ปรารถนาให้อีกกลุ่มรวมตัวกัน
15. ความขัดแย้งเป็ นการทดสอบอานาจ
16. ความขัดแย้งนาไปสู่ กระบวนการรวมตัวกัน และแสวงหาพันธมิตร
(พรนพ พุกกะพันธ์, 2542)
นอกจากนี้ Robbins (1990) ได้ให้แนวคิดเกี่ยวกับความขัดแย้งที่มีลกั ษณะคล้ายกัน ไว้
3 ประการ คือ
1. แนวคิดแบบดั้งเดิม หรื อประเพณี นิยม (The Traditional View) ซึ่ งเชื่อว่า
ความขัดแย้งเป็ นสิ่ งเลวร้ายหรื อไม่มีขอ้ ดีเลย และจะนาไปสู่ การทาลายประสิ ทธิ ผลขององค์กร เป็ น
บ่อเกิดการทาลายซึ่ งกันและกัน ควรกาจัดให้หมดสิ้ นไป แนวคิดนี้มีอิทธิ พลอยูใ่ นช่วงปี ค.ศ.
1930-1948
2. แนวพฤติกรรมศาสตร์ (The Behavioral View) เชื่อว่า ความขัดแย้งเป็ นปรากฎการณ์
ธรรมชาติในองค์กร เป็ นสิ่ งที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ ทุกคนควรยอมรับ องค์กรทั้งหลายมีรากฐาน
อยูบ่ นความขัดแย้ง และเชื่อว่าความขัดแย้งทั้งหลายไม่ได้เป็ นสิ่ งเลวร้ายเสมอไป แนวความคิดนี้มี
อิทธิ พลอยูใ่ นช่วงปี ค.ศ. 1948-1975
3. แนวปฏิสัมพันธ์ (The Interactionist View) เชื่อว่าความขัดแย้งเป็ นสิ่ งที่จาเป็ นที่
จะต้องให้เกิด องค์กรจะปราศจากความขัดแย้งไม่ได้ เพราะองค์กรที่มีแต่ความปรองดองกัน เต็มไป
ด้วยสันติภาพ ความสงบราบรื่ น และร่ วมมือเพียงอย่างเดียว จะทาให้องค์กรมีลกั ษณะหยุดนิ่ง
เฉื่ อยชา ไม่สนองตอบต่อการเปลี่ยนแปลงและสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ความขัดแย้งจึงเป็ นสิ่ งจาเป็ น
และมีคุณค่าต่อหน่วยงานหรื อองค์กร แนวความคิดนี้มีอิทธิ พลอยูใ่ นช่วงปี ค.ศ. 1975 จนถึงปัจจุบนั
เสริ มศักดิ์ วิศาลาภรณ์ (2540) ได้สรุ ปแนวคิดเกี่ยวกับความขัดแย้งทั้งสองแนวคิดไว้
ดังนี้
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แนวคิดเกี่ยวกับความขัดแย้งตามแนวคิดเดิม
1. ความขัดแย้งควรจะถูกกาจัดให้หมดไปจากองค์กร ความขัดแย้งทาให้องค์กร
แตกแยกและป้ องกันไม่ให้การทางานมีประสิ ทธิ ภาพ
2. ในองค์กรที่ดีที่สุดจะไม่มีความขัดแย้ง
3. สามารถหลีกเลี่ยงความขัดแย้งได้
4. ความขัดแย้งเป็ นผลมาจากความผิดพลาดของการบริ หาร
5. ความขัดแย้งเป็ นของเลว เพราะ นาไปสู่ ความเครี ยด ความเป็ นศัตรู กนั ระหว่างบุคคล
และทา ให้โครงการล้มเหลว
6. โดยการสร้างบรรยากาศให้เหมาะสมแล้ว ผูบ้ ริ หารสามารถควบคุมและปรับ
พฤติกรรมของผูใ้ ต้บงั คับบัญชาได้ รวมทั้งการแสดงก้าวร้าว การแข่งขันและความขัดแย้ง
แนวคิดเกี่ยวกับความขัดแย้งตามแนวคิดปั จจุบนั
1. ความขัดแย้งอาจส่ งเสริ มการปฏิบตั ิงานในองค์กรควรจะบริ หารความขัดแย้งให้เกิด
ผลดีที่สุด ความขัดแย้งอาจมีประโยชน์ หรื ออาจมีโทษขึ้นอยูก่ บั วิธีการบริ หารความขัดแย้ง
2.ในองค์กรที่ดีที่สุดจะมีความขัดแย้งในระดับที่เหมาะสม ซึ่ งจะช่วยกระตุน้ และจูงใจ
ให้คนปฏิบตั ิงานอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
3. ความขัดแย้งเป็ นส่ วนหนึ่งของชีวติ ในองค์กร
4. ความขัดแย้งเป็ นผลมาจากความแตกต่างของรางวัลที่ได้รับ เป้ าหมาย และค่านิยมใน
องค์กร ความขัดแย้งอาจเกิดจากความก้าวร้าวตามธรรมชาติของบุคคล
5. ความขัดแย้งเป็ นของดี เพราะจะช่วยกระตุน้ ให้คนพยายามหาทางแก้ปัญหา
6. มีปัจจัยหลายอย่างที่ส่งผลต่อการทางานของคน ปั จจัยเหล่านี้ผบู ้ ริ หารไม่สามารถ
ควบคุมได้ เช่น ปั จจัยทางด้านพันธุ กรรมและปั จจัยทางด้านจิตวิทยา ผูบ้ ริ หารจาเป็ นจะต้องเรี ยนรู ้วา่
จะอยูก่ บั ความขัดแย้งอย่างไร
นอกจากนี้ วิรัช สงวนวงศ์วาน (2546) ได้ให้ทรรศนะเกี่ยวกับความขัดแย้งไว้ 3
ทรรศนะ คือ
1. Traditional View มีความเห็นว่า ความขัดแย้งเป็ นสิ่ งชี้ถึงปั ญหาในกลุ่ม จึงควรต้อง
พยายามหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดความขัดแย้งขึ้น
2. Human Relation View เห็นความขัดแย้งเป็ นเรื่ องปกติ เป็ นธรรมชาติของกลุ่ม
ความขัดแย้งอาจมิใช่สิ่งที่ก่อให้เกิดผลลบเสมอไป ความขัดแย้งอาจเป็ นสิ่ งที่ทาให้เกิดการ
พัฒนาการปฏิบตั ิงานของกลุ่มที่ดีข้ ึนกว่าเดิมได้
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3. Integrationist View เป็ นทรรศนะใหม่ที่กลับเห็นว่าความขัดแย้งมิใช่เพียงแต่อาจ
ก่อให้เกิดผลบวกเท่านั้น แต่ยงั เห็นความขัดแย้งเป็ นความจาเป็ นต้องให้เกิดขึ้น (Absolutely
Necessary) เพื่อให้กลุ่มทางานได้อย่างมีประสิ ทธิ ผล
ซึ่ งสอดคล้องกับแนวคิดของ เสนาะ ติเยาว์ (2546) ได้ให้แนวคิดเกี่ยวกับความขัดแย้ง
ไว้ 3 แนวคิด ดังนี้
1. ทัศนะแบบดังเดิม (Traditional View) ถือว่าความขัดแย้งเป็ นสิ่ งไม่ดีจึงใช้คาว่า
ความรุ นแรง การทาลายหรื อความไม่มีเหตุผล ซึ่ งเป็ นเรื่ องต้องหลี่กเลี่ยงหรื อปกปิ ดไว้ไม่ให้คนรู ้
หากคนรู ้จะเสี ยหายและมองคนที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งขึ้นเป็ นคนไม่ดี เพราะการขัดแย้งทาให้คน
ไม่ติดต่อกัน ขาดความไว้วางใจกัน และนาไปสู่ การล้มเหลวในการทางาน หนทางในการแก้ไข
ความขัดแย้งจะต้องพิจารณาที่สาเหตุของความขัดแย้งและแก้ไขเพื่อไม่ให้ไปกระทบผลการ
ปฏิบตั ิงานของคนและองค์กร
2. ทัศนะทางด้านมนุษยสัมพันธ์ (Human Relation View) ถือเป็ นเรื่ องธรรมดาที่ตอ้ ง
เกิดขึ้นกับทุกกลุ่มและทุกองค์กร ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้เพียงแต่วา่ จะช้าหรื อเร็ วเท่านั้น ดังนั้น
มนุษย์จะต้องยอมรับ ซึ่ งไม่สามารถจะขจัดให้หมดไปได้ แต่จะส่ งผลดีต่อการปฏิบตั ิงานของกลุ่ม
และองค์กร
3. ทัศนะปั จจัยส่ งผลกระทบซึ่ งกันและกัน (Integrationist View) โดยถือว่าจะต้อง
ส่ งเสริ มให้เกิดความขัดแย้งขึ้นเพราะจะทาให้คนตื่นตัว ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงและการริ เริ่ ม
ใหม่ๆ อันจะทาให้องค์กรก้าวหน้า หากไม่มีความขัดแย้งเกิดขึ้นจะทาให้คนเฉื่ อยชา เฉยเมย ขาด
ความกระตือรื อร้น สงบเงียบ ดังนั้น แนวคิดนี้จึงส่ งเสริ มให้เกิดความขัดแย้งในระดับหนึ่ง เพื่อทา
ให้คนและกลุ่มมีความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์เปลี่ยนแปลงที่ดีข้ ึน และรู ้จกั การคิดพินิจพิเคราะห์
แนวคิดทัศนะความขัดแย้งแบบดั้งเดิมให้หลีกเลี่ยง โดยเห็นความขัดแย้งเป็ นของไม่ดี
แนวคิดความขัดแย้งทางด้านมนุษย์สัมพันธ์ การขัดแย้งเป็ นเรื่ องธรรมชาติของมนุษย์ ให้ยอมรับ
ความขัดแย้งและส่ งผลดีต่อคนและองค์กร ส่ วนแนวความคิดขัดแย้งเป็ นปั จจัยส่ งผลกระทบซึ่ งกัน
และกันนั้น ส่ งเสริ มให้เกิดความขัดแย้งในกลุ่มและองค์กร เพราะจะทาให้เกิดการริ เริ่ มและ
เปลี่ยนแปลงให้กา้ วหน้าขึ้น เป็ นความขัดแย้งเชิงสร้างสรรค์และอีกประเภทหนึ่งเป็ นความขัดแย้ง
ในลักษณะทาลาย จะต้องหาเหตุผลทาให้หมดไป สาหรับแนวคิดปั จจุบนั นั้น เชื่ อว่า ความขัดแย้ง
เป็ นสิ่ งที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติในองค์กร ความขัดแย้งไม่จาเป็ นต้องเลวร้ายเสมอไป แต่อาจเป็ น
ศักยภาพที่จะเป็ นพลังทางบวกที่ส่งเสริ มการปฏิบตั ิงานของกลุ่ม องค์กรที่ปราศจากความขัดแย้งจะ
หยุดอยูก่ บั ที่เฉื่ อยชา (มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมมาธิราช, 2544)
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สรุ ปได้วา่ แนวคิดและความเชื่อเกี่ยวกับความขัดแย้งได้เปลี่ยนแปลงไปจากแนวคิด
เดิม โดยที่แนวคิดเดิมเชื่อว่า ความขัดแย้งเป็ นสิ่ งที่ไม่มีประโยชน์ เป็ นการทาลายล้าง ความขัดแย้ง
ทาให้ขาดขวัญกาลังใจ ไม่อยากทางาน ทาให้เฉื่ อยชา วิธีแก้ปัญหาคือ ออกกฎระเบียบที่เข้มงวด
เพื่อที่จะทาให้ความขัดแย้งหมดไป ซึ่งมองความขัดแย้งในด้านลบ ส่ วนแนวคิดด้านมนุษยสัมพันธ์
และแนวคิดสมัยใหม่ หรื อแนวคิดเชิงปฏิสัมพันธ์ มองความขัดแย้งในด้านบวกมากขึ้น เนื่องจาก
การศึกษา รวมทั้งความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่พฒั นาขึ้น ทาให้แนวคิดทั้งสองด้านนี้มอง
ความขัดแย้งในเชิงสร้างสรรค์ ซึ่ งขึ้นอยูก่ บั ระดับความขัดแย้งและการจัดการความขัดแย้งในองค์กร
ความหมายของความขัดแย้ง
ความขัดแย้ง (Conflict) มาจากภาษาละตินว่า Confligere ซึ่งแปลว่า การต่อสู ้ การ
สงคราม ความพยายามที่จะเป็ นเจ้าของ การเผชิญหน้าเพื่อมุ่งร้าย การกระทาที่ไปด้วยกันไม่ได้ใน
ลักษณะตรงกันข้าม การไม่ถูกกันเมื่อมีความสนใจ ความคิด หรื อการกระทาที่ไม่เหมือนกัน
(Webster’s Dictionary, 1991) นอกจากนี้ยงั มีผใู ้ ห้ความหมายของความขัดแย้งไว้ต่างๆ กัน ซึ่ ง
ความหมายที่สาคัญๆ มีดงั ต่อไปนี้
Weber (1968) ยอมรับว่าความขัดแย้งเกิดจากการกระทาของบุคคลที่ตอ้ งการให้บรรลุ
ความปรารถนาของตนในสภาพที่มีทรัพยากรจากัด การที่คนหนึ่งสามารถบรรลุความปรารถนาของ
ตนเอง ทาให้ผนู ้ ้ นั มีอานาจมากขึ้นการแข่งขันเป็ นรู ปแบบหนึ่งของความขัดแย้งในการแข่งขัน มีกฎ
กติกา ที่ทุกฝ่ ายยอมรับ การชนะคือการได้ประโยชน์ ความขัดแย้งเกิดขึ้นในระยะเวลายาวนานทาให้
เกิดการแบ่งอานาจของบุคคลในสังคม
Filley (1975) ให้ความหมายโดยการกล่าวถึงลักษณะของความขัดแย้งว่ามี 5 ลักษณะ
คือ 1) มีความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลหรื อกลุ่มบุคคลสองฝ่ าย 2) มีความแตกต่างกันในเรื่ อง
วัตถุประสงค์ หรื อความแตกต่างด้านความคิดเห็น 3) พฤติกรรมปฏิสัมพันธ์ต่อกันเป็ นไปเพื่อชนะ
หรื อแพ้ 4) สองฝ่ ายเผชิญหน้ากันด้วยการการะทาที่มีลกั ษณะตรงข้าม 5) แต่ละฝ่ ายพยายามจะมี
อานาจเหนืออีกฝ่ ายหนึ่ง
Katz and Kahn (1978) กล่าวไว้วา่ ความขัดแย้งเป็ นปฏิสัมพันธ์โดยตรงระหว่างบุคคล
กลุ่มบุคคล องค์กร ตั้งแต่ 2 ฝ่ าย หรื อมากกว่า 2 ฝ่ ายขึ้นไปโดยที่ฝ่ายหนึ่งพยายามที่จะป้ องกัน หรื อ
บีบบังคับ เพื่อผลประโยชน์บางอย่างในขณะที่อีกฝ่ ายหนึ่งพยายามต่อต้าน ความขัดแย้งเป็ น
พฤติกรรมที่สังเกตเห็นได้ แสดงออกโดยพยายาม ขัดขวาง บีบบังคับ ทาอันตราย ต่อต้านฝ่ ายตรง
ข้ามให้เห็นพ้องกัน
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Pneuman and Bruehl (1982) กล่าวว่า ตราบใดที่สมาชิกภายในองค์กรมีจุดมุ่งหมายใน
การทางาน มีค่านิยม ความต้องการ พฤติกรรมและทัศนะคติที่สอดคล้องกัน ความขัดแย้งจะไม่
เกิดขึ้น
David (1983) ให้ความหมายไว้วา่ ความขัดแย้ง หมายถึงการที่ท้ งั สองฝ่ ายมีการรับรู ้ที่
ไปด้วยกันไม่ได้ ในเรื่ องที่เกี่ยวกับการกระทา หรื อจุดมุ่งหมาย ไม่วา่ การรับรู ้น้ นั จะถูกต้องหรื อไม่
ถูกต้องก็ตาม คนที่อยูใ่ นความขัดแย้งจะมีความรู ้สึกว่า ถ้าหากฝ่ ายหนึ่งชนะ อีกฝ่ ายหนึ่ งก็จะแพ้
Johnson and Johnson (1987) กล่าวว่า ความขัดแย้ง หมายถึง การที่กิจกรรมหนึ่งเกิดขึ้น
ในลักษณะที่ขดั แย้ง ขัดขวาง กีดกัน หรื อรบกวนต่ออีกกิจกรรมหนึ่ง หรื อทาให้กิจกรรมนั้นเสี ยหาย
ดาเนินไปโดยยาก หรื อมีผลน้อยลงในทางใดทางหนึ่ง
วินิจ เกตุขา (2535) ได้ให้ความหมายไว้วา่ ความขัดแย้งเป็ นความไม่ลงรอยกันระหว่าง
บุคคลต่อบุคคล บุคคลต่อกลุ่ม ความไม่ลงรอยกันนี้ อาจเป็ นความรู ้สึก ความคิดเห็น ความต้องการ
เป้ าหมายหรื ออุดมการณ์
วิชยั โถสุ วรรณจินดา (2535) ให้ความหมายของความขัดแย้ง โดยเน้นที่
การปฏิสัมพันธ์วา่ ความขัดแย้งหมายถึง ปฏิสัมพันธ์ที่มีลกั ษณะของความไม่เป็ นมิตร ปฏิสัมพันธ์ที่
แสดงออกมาจะชี้ให้เห็นถึงความขัดแย้ง เช่น การข่มขู่ การสร้างแรงกดดันแก่ฝ่ายตรงข้าม หรื อ
ดาเนินการใด ๆ เพื่อให้ได้มาซึ่งชัยชนะ
มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช (2538) ให้ความหมายว่า ความขัดแย้ง หมายถึง
การที่บุคคลสองฝ่ ายมีขอ้ มูล มีค่านิยม มีความเชื่อ ความคิดเห็นและความรู ้สึกที่แตกต่าง
บุญช่วย ศิริเกษ (2540) สรุ ปนิยามของความขัดแย้งระหว่างบุคคลหรื อระหว่างกลุ่มใน
องค์กรได้วา่ ความขัดแย้ง ก็คือ พฤติกรรมระหว่างบุคคลหรื อกลุ่มในองค์กรที่ปรากฎออกมาในเชิง
การขัดขวางกีดกันหรื อหักล้างต่ออีกฝ่ ายหนึ่ง โดยมุ่งให้เกิดผลในทางลบต่อการบรรลุของฝ่ าย
ตรงกันข้าม สาเหตุที่สาคัญของความขัดแย้งยังเกิดจากความแตกต่างระหว่างบุคคล การแข่งขันเพื่อ
การได้รับทรัพยากร และการเปลี่ยนแปลงบางอย่างที่มีผลกระทบต่อบุคคล
เสริ มศักดิ์ วิศาลาภรณ์ (2540) กล่าวว่า ความขัดแย้งของบุคคลเกิดจากการที่บุคคลต้อง
ตัดสิ นใจเลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง โดยการที่เลือกนั้นอาจเต็มใจเลือกหรื อจาใจเลือก ความขัดแย้ง
ระหว่างบุคคลเป็ นสถานการณ์ที่การกระทาของฝ่ ายหนึ่งไปขัดขวาง หรื อสกัดกั้นการกระทาของอีก
ฝ่ ายหนึ่ง ในการที่จะบรรลุเป้ าหมายของเขา หรื อการที่บุคคลที่มีความแตกต่างกันในค่านิยม
ความสนใจ แนวคิด วิธีการ เป้ าหมาย ต้องมาติดต่อกันทางานด้วยกัน หรื ออยูร่ ่ วมกันในสังคม
เดียวกัน โดยที่ความแตกต่างนี้เป็ นสิ่ งที่ไม่สอดคล้องกันหรื อไปด้วยกันไม่ได้
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พรนพ พุกกะพันธ์ (2544) กล่าวว่า ความขัดแย้ง คือ การขัดกันเกี่ยวกับเรื่ อง
ผลประโยชน์ระหว่างสองฝ่ าย หรื อมากกว่าสองฝ่ าย ซึ่ งอาจจะก่อให้เกิดการใช้กาลังและใช้
ความรุ นแรงเพื่อสร้างอานาจในการต่อรอง โดยจะต้องมีบุคคลที่สามเข้ามาช่วยไกล่เกลี่ย
ประนีประนอม
วิเชียร วิทยอุดม (2547) ให้ความหมายว่า ความขัดแย้ง หมายถึง สถานการณ์ซ่ ึ งคนหรื อ
กลุ่มคนตั้งแต่ 2 ฝ่ าย หรื อมากกว่า 2 ฝ่ ายสามารถที่จะตกลงกันเพื่อหาข้อยุติได้ และต้องตัดสิ นใจ
และไปขัดกับบุคคลหรื อกลุ่มบุคคลอื่น ทาให้เกิดปฏิปักษ์ต่อกัน สร้างความไม่พอใจระหว่างกันได้
วงศา เลาหศิริวงศ์ (2548) ให้ความหมายว่า ความขัดแย้ง หมายถึง สถานการณ์ที่
สมาชิกซึ่ งอาจเป็ นบุคคล กลุ่มบุคคล ตั้งแต่สองฝ่ ายขึ้นไปภายในองค์กร มีความเป็ นปรปั กษ์หรื อ
เป็ นฝ่ ายตรงกันข้ามกัน ด้วยเหตุที่องค์กรไม่สามารถกระจายทรัพยากรที่มีอยูอ่ ย่างจากัด หรื อให้
ผลประโยชน์กบั ทุกคนได้ หรื อเป็ นกระบวนการที่เกิดจากความไม่สอดคล้องกันในเรื่ องการรับรู ้
สถานภาพ เป้ าหมาย แนวความคิด ค่านิยม แรงจูงใจ อารมณ์ ความรู ้สึก เป็ นต้น ทาให้เกิด
ความคับข้องใจและไม่ลงรอยกัน
ศิริยา ชลทนุบารุ ง (2548) ให้ความหมาย ความขัดแย้ง หมายถึง การที่เกิดความเห็นไม่
ตรงกันหรื อเกิดความแตกต่างของความเข้าใจหรื อความคิด เป็ นสิ่ งที่แสดงให้เห็นถึงการพัฒนา และ
มีความก้าวหน้า แต่ตอ้ งมีกระบวนการแก้ปัญหาอย่างถูกต้อง
จรรยา พุคยาภรณ์ (2549) ให้ความหมายว่า ความขัดแย้ง หมายถึง เหตุการณ์ที่บ่งบอก
ถึงประสบการณ์ต่างๆ ของมนุษย์ ตั้งแต่การตัดสิ นใจไม่ได้ ไปถึงการไม่เห็นพ้องต้องกัน และ
ความเครี ยด
พระมหาหรรษา (2554) ให้ความหมาย ความขัดแย้ง ว่าเป็ นความหรื อปฏิกิริยาของ
บุคคลหรื อกลุ่มคน ที่มีความคิดเห็น ค่านิยม และเป้ าหมายไม่เป็ นไปในทางเดียวกัน รวมทั้งการแย่ง
ชิงและต่อสู ้เพื่อให้ได้มาซึ่ งทรัพยากรที่มีอยูจ่ ากัด หรื อการที่ฝ่ายหนึ่งลุกล้ าหรื อขัดขวางการกระทา
อีกฝ่ าย เพื่อให้เป้ าหมายของตนบรรลุผล ซึ่ งอาจสะท้อนออกมากในรู ปของความรุ นแรงหรื อไม่
รุ นแรงก็ได้
เอกชัย บุญยาธิษฐาน (2555) ให้ความหมาย ความขัดแย้ง หมายถึง การปะทะกันของ
บุคคล หรื อกลุ่มบุคคลที่มีความคิดเห็นไม่ตรงกัน ทางวาจา หรื อทางกาย ด้วยอารมณ์

51
สรุ ปได้วา่ ความขัดแย้ง หมายถึง ความรู ้สึกที่เกิดจากการรับรู ้ของตนเอง ว่าได้เกิดสิ่ งที่
ตรงข้ามกับตนเอง กลุ่ม หรื อ องค์กรขึ้น และสิ่ งเหล่านั้นอาจมีผลกระทบในทางตรงหรื อทางอ้อม
ได้ เมื่อพิจารณาจะพบว่า ความขัดแย้ง เป็ นเรื่ องของความรู ้สึกซึ่ งอาจจะผิดหรื อถูกก็ได้
การเปลี่ยนแปลงความขัดแย้งจึงเป็ นสิ่ งที่สามารถจะทาได้บนพื้นฐานของการทาความเข้าใจกัน
ด้วยความจริ งใจและเปิ ดเผย ซึ่งมีผลกระทบต่อองค์กรทั้งในเชิงบวกและลบ ดังนั้นความจาเป็ นใน
การบริ หารความขัดแย้ง และพยายามใช้ทกั ษะเชิงบริ หารจัดการกับความขัดแย้งให้เกิดประโยชน์
ถือเป็ นศาสตร์ สาคัญอย่างยิง่ ของผูบ้ ริ หารที่จะต้องเรี ยนรู ้ในระดับองค์กร ผูบ้ ริ หารต้องยอมรับและ
เข้าใจธรรมชาติของความขัดแย้ง และพยายามใช้ทกั ษะเชิงบริ หารจัดการความขัดแย้งให้เป็ น
ประโยชน์ต่อองค์กรเพื่อสามารถบริ หารองค์กรให้บรรลุวตั ถุประสงค์ได้
ธรรมชาติของความขัดแย้ง
เมื่อกล่าวถึง ความขัดแย้ง โดยทัว่ ไปแล้ว องค์กรทุกแห่งจะไม่ชอบความขัดแย้ง ใน
สมัยก่อนนั้นความขัดแย้งจะถูกมองว่าผิดเพี้ยน เป็ นความลับที่น่าอายสาหรับองค์กร แต่ในความ
เป็ นจริ งต้องยอมรับว่าความขัดแย้งมีอยูจ่ ริ ง โดยต่างก็มีผลประโยชน์ที่ขดั กัน และความเห็นที่
แตกต่างกัน ซึ่ งองค์กรก็มกั จะไม่ยอมรับว่ามีความขัดแย้ง รวมถึงการไม่ยอมรับแม้กระทัง่ ความเห็น
ที่แตกต่างของผูใ้ ต้บงั คับบัญชา แต่ในช่วง 10-15 ปี ที่ผา่ นมา เริ่ มมีองค์กรหลายองค์กรยอมรับมาก
ขึ้นว่า ความขัดแย้งเป็ นเรื่ องปกติ ไม่ใช่สิ่งที่น่าอาย ทั้งฝ่ ายบริ หารและผูใ้ ต้บงั คับบัญชา มองว่า
ทักษะในการแก้ไขความขัดแย้งเป็ นเครื่ องมือที่จาเป็ นในการประสานงาน ระหว่างกันภายในองค์กร
และรวมถึงลูกค้าด้วย นี่สิ่งเหล่านี้เป็ นสิ่ งที่สะท้อนให้เห็นว่า ปริ มาณความขัดแย้งได้เพิ่มขึ้น และไม่
อาจหลีกเลี่ยงได้อีกต่อไป (นริ นทร์ องค์อินทรี , 2549)
ในหน่วยงานของทุก ๆ องค์กรย่อมมีความขัดแย้งเกิดขึ้น อาจเป็ นความขัดแย้งที่เกิดขึ้น
ระหว่างบุคคลต่อบุคคลหรื อระหว่างกลุ่มต่าง ๆ ต้องยอมรับว่าเหตุผลประการหนึ่งที่วา่ ความขัดแย้ง
เป็ นเหตุการณ์ที่ปรากฏขึ้นตามธรรมชาติ เป็ นสิ่ งปกติที่เกิดขึ้นในสังคม แม้แต่ตวั บุคคลที่ตอ้ ง
ตัดสิ นใจเลือกสิ่ งหนึ่งสิ่ งใดในสองสิ่ งพร้อมกัน ยังเกิดความขัดแย้งที่จะต้องเลือกเพียงทางใดทาง
หนึ่ง หรื อได้มาเพียงอย่างหนึ่ งแต่ตอ้ งเสี ยไปอีกอย่างหนึ่ง ความขัดแย้ง จึงเป็ นสิ่ งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้
(พรนพ พุกกะพันธุ์, 2542) ในทางการศึกษานั้นความขัดแย้งเกิดขึ้นได้มกั จะเกิดจากลักษณะสาคัญ
3 ประการ ดังนี้ (เสริ มศักดิ์ วิศาลาภรณ์, 2540)
1. ความขัดแย้งเกิดขึ้นเมื่อทรัพยากรทางการศึกษามีไม่พอเพียงกับความต้องการของ
บุคคลหรื อกลุ่มในสถานศึกษาหรื อองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา ทรัพยากรในที่น้ ี อาจเป็ นทั้งสิ่ งที่
เห็นได้และสิ่ งที่เห็นไม่ได้ เช่น คน เงิน วัสดุ ตาแหน่ง สถานภาพ หรื อเกียรติยศ
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2. ความขัดแย้งอาจเกิดขึ้นเมื่อบุคคลหรื อกลุ่มแสวงหาทางที่จะควบคุมกิจกรรม งาน
หรื ออานาจ ซึ่ งเป็ นสมบัติของคนอื่นหรื อกลุ่มอื่น ความขัดแย้งนี้เป็ นผลมาจากการก้าวก่ายในงาน
หรื ออานาจหน้าที่ของผูอ้ ื่น
3. ความขัดแย้งอาจเกิดขึ้นเมื่อบุคคลหรื อกลุ่ม ไม่สามารถที่จะตกลงกันได้ เกี่ยวกับ
เป้ าหมายหรื อวิธีการในการทางาน ต่างคนต่างก็มีเป้ าหมายและวิธีการที่แตกต่าง และเป้ าหมายหรื อ
วิธีการต่าง ๆ นั้นเป็ นสิ่ งที่ไปด้วยกันไม่ได้
ธรรมชาติของความขัดแย้งเป็ นสิ่ งที่ผบู ้ ริ หารต้องเผชิ ญหน้าอยูท่ ุกวัน ผูบ้ ริ หารไม่
สามารถทาเป็ นไม่สนใจหรื อละเลยเสี ยได้ และไม่สามารถปล่อยให้เกิดมากขึ้นและรุ นแรงขึ้นได้
โดยไม่จดั การแก้ไข ผูบ้ ริ หารระดับสู งและระดับกลาง จะต้องใช้เวลาประมาณ 20% ของเวลาใน
การบริ หารงานทั้งหมดเพื่อจัดการกับความขัดแย้ง การบริ หารความขัดแย้งจึงเป็ นเป็ นภารกิจที่ยาก
ที่สุดอย่างหนึ่งของผูบ้ ริ หารที่จาเป็ นต้องดาเนินการให้องค์กรสามารถบรรลุผลสาเร็ จได้ตาม
เป้ าหมายที่ได้กาหนดขึ้น โดยไม่สามารถเลือกได้วา่ จะต้องทางานกับใครจะชอบหรื อไม่ชอบก็ตาม
(พรนพ พุกกะพันธ์, 2542 ) ผูบ้ ริ หารหลายคนมีความเชื่ อว่าความขัดแย้งเป็ นสิ่ งเลวร้าย เป็ นตัวสกัด
กั้นความเจริ ญก้าวหน้าและเป็ นตัวทาลายองค์กร จึงพยายามปิ ดบังทุกวิถีทางที่จะไม่ให้คนอื่นทราบ
ว่าหน่วยงานของตนมีความขัดแย้ง แท้ที่จริ งแล้วความขัดแย้งมิใช่ตวั การที่ก่อให้เกิดความสับสน
อลหม่านหรื อเกิดความหายนะแก่องค์กร แต่เกิดจากวิธีการที่ไม่มีประสิ ทธิ ภาพในการแก้ไขข้อ
ขัดแย้งต่างหาก แม้วา่ ความขัดแย้งจะเป็ นสิ่ งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ แต่ถา้ รู ้จกั วิธีบริ หารหรื อวิธีแก้ไขที่ดีก็
จะกลายเป็ นการให้คุณประโยชน์อีกด้วย เช่น ช่วยป้ องกันความเฉื่ อยชา ช่วยทาให้เห็นเป้ าหมาย
ชัดเจนขึ้น ช่วยกระตุน้ ความสนใจและความอยากรู ้อยากเห็นของบุคคลเป็ นพื้นฐานทาให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงของบุคคลและสังคมเป็ นต้น การเกิดความขัดแย้งมิได้หมายความว่า หน่วยงาน
ล้มเหลวหรื อการบริ หารล้มเหลว ความขัดแย้งเป็ นเครื่ องชี้บ่งว่าองค์กรมีปัญหา ถ้าหากผูบ้ ริ หารไม่
สนใจความขัดแย้ง ปิ ดบังหรื ออาพรางความขัดแย้ง ก็เท่ากับการไปป้ องกันหรื อสกัดกั้นไม่ให้ได้รับ
ข้อมูลย้อนกลับ (Feedback) ที่จาเป็ นในการบริ หารงานต่อไป (เสริ มศักดิ์ วิศาลาภรณ์, 2540) ดังนั้น
ผูบ้ ริ หารจะต้องเรี ยนรู ้และต้องเข้าใจว่า ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้และธรรมชาติ
ของความขัดแย้งสามารถเกิดขึ้นได้เสมอ และก็ไม่ใช่จะเป็ นสิ่ งที่เลวร้าย หากรู ้จกั วิธีที่จะแก้ไข
ประเภทของความขัดแย้ ง
ผูท้ ี่ศึกษาเรื่ องความขัดแย้งได้จาแนกประเภทของความขัดแย้งไว้อย่างหลากหลาย
ขึ้นอยูก่ บั ว่าผูท้ ี่ศึกษาจะยึดอะไรเป็ นหลักในการจาแนก แต่ถา้ จะสรุ ปประเภทของความขัดแย้งที่
สาคัญจะได้ดงั นี้ (มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช, 2544)
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1. ความขัดแย้งเกิดจากบุคคล หากพิจารณาในแง่บุคคลจะแบ่งความขัดแย้งออกได้เป็ น
2 ประเภทที่สาคัญ คือ
1.1 ความขัดแย้งภายในตัวบุคคล
1.2 ความขัดแย้งระหว่างบุคคล
2. พิจารณาในแง่ของการบริ หาร แบ่งความขัดแย้งออกเป็ น 2 ประเภทที่สาคัญ คือ
2.1 ความขัดแย้งในวิธีการ
2.2 ความขัดแย้งในเป้ าหมาย
3. พิจารณาจากผลรวมของความขัดแย้ง จะแบ่งความขัดแย้งเป็ น 2 ประเภท คือ
3.1 Zero – sum Conflict ความขัดแย้งแบบนี้ เป็ นความขัดแย้งถ้าฝ่ ายหนึ่งได้เท่าใด
อีกฝ่ ายหนึ่งก็จะเสี ยเท่านั้น นัน่ คือ ฝ่ ายชนะได้เท่าไรเมื่อรวมกับฝ่ ายแพ้ที่เสี ยไปจะเท่ากับศูนย์
ความขัดแย้ง Zero – sum Conflict เป็ นการแข่งขันอย่างแท้จริ ง
3.2 Non – zero – sum Conflict ความขัดแย้งแบบนี้มีลกั ษณะสาคัญ 2 ประการ คือ
ประการแรก การที่ฝ่ายหนึ่งชนะเท่าใดมิได้หมายความว่าอีกฝ่ ายหนึ่งจะต้องแพ้เท่านั้น นัน่ คือ
ผลรวมของผูแ้ พ้กบั ผูช้ นะไม่เท่ากับศูนย์ ประการที่สอง มีตวั กระตุน้ ทั้งความร่ วมมือและการแข่งขัน
เข้าไปเกี่ยวข้องด้วย ดังนั้น คู่ขดั แย้งจึงพยายามที่จะเอาประโยชน์ให้มากที่สุด
4. พิจารณาจากเหตุของความขัดแย้ง จะแบ่งความขัดแย้งออกได้เป็ น 4 ประเภทที่
สาคัญ ๆ คือ
4.1 ความขัดแย้งทางบุคลิกภาพ เหตุเพราะมีบุคลิกภาพที่ขดั กัน
4.2 ความขัดแย้งทางความคิด เหตุเพราะมีความคิดที่ไม่ตรงกัน
4.3 ความขัดแย้งทางปฏิบตั ิ เหตุเพราะมีแนวปฏิบตั ิแตกต่างกัน แม้จะมีเป้ าหมาย
เหมือนกัน
4.4 ความขัดแย้งในผลประโยชน์ เหตุเพราะมีผลประโยชน์ขดั กัน หรื อประสาน
ประโยชน์กนั ไม่ได้
5. พิจารณาตามวิธีจดั การกับความขัดแย้ง จะแบ่งความขัดแย้งออกได้ 6 ประเภท ดังนี้
5.1 ความขัดแย้งภายในบุคคล
5.2 ความขัดแย้งระหว่างบุคคล
5.3 ความขัดแย้งภายในกลุ่ม
5.4 ความขัดแย้งระหว่างกลุ่ม
5.5 ความขัดแย้งภายในองค์กร
5.6 ความขัดแย้งระหว่างองค์กร
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แต่เนื่ องจากความขัดแย้งเป็ นพลวัตหรื อเคลื่อนไหวอยูเ่ สมอ ดังนั้น จึงเป็ นการยากที่จะ
แยกความขัดแย้งออกจากกันได้โดยเด็ดขาด
Smith and Others (1981) แบ่งประเภทความขัดแย้งโดยมองที่ผลของความขัดแย้งใน
องค์กรเป็ น 2 ประเภท ได้แก่
1. ความขัดแย้งในเชิงสร้างสรรค์หรื อความขัดแย้งที่ทาหน้าที่ตามปกติ เช่น
ความขัดแย้งที่สนับสนุนจุดหมายและการปฏิบตั ิงานขององค์กร
2. ความขัดแย้งในด้านทาลายหรื อไม่ทาหน้าที่ตามปกติ เช่น ความขัดแย้งที่เป็ น
อุปสรรคต่อการทางาน
Luthans (1985) กล่าวถึงความขัดแย้งในองค์กรแบบดั้งเดิม (Classical Organization)
ซึ่ งเป็ นความขัดแย้งตามโครสร้าง แบ่งออกเป็ น 4 ประเภท คือ
1. ความขัดแย้งตามสายการบังคับบัญชา (Hierarchical Conflict) เป็ นความขัดแย้งที่
เกิดขึ้นหลายระดับ เช่น ระหว่างผูบ้ ริ หารกับผูป้ ฏิบตั ิหรื อระหว่างผูบ้ งั คับบัญชากับผูใ้ ต้บงั คับบัญชา
2. ความขัดแย้งเกี่ยวกับกระบวนหน้าที่ (Functional Conflict) เกิดขึ้นระหว่าง
หน่วยงานย่อยหรื อกลุ่มผูป้ ฏิบตั ิหน้าที่ต่างๆ
3. ความขัดแย้งระหว่างหน่วยงานหลักและหน่วยงานย่อย (Line and Staff Conflict)
4. ความขัดแย้งระหว่างองค์กรตามแบบและองค์กรนอกแบบ (Formal Informal
Conflict)
ถวัลย์ วรเทพพุฒิพงษ์ (2534) ได้แบ่งประเภทของความขัดแย้งในเชิงการบริ หาร
องค์กร ไว้ 3 ประเภทคือ
1. ความขัดแย้งทางความคิด (Conflict of Ideas) โดยทัว่ ไปมักมีสาเหตุมาจากสิ่ ง
ต่อไปนี้
1.1 ทัศนคติ ค่านิยม และความเชื่อที่ต่างกัน จึงทาให้เกิดความคิดไม่ตรงกัน
1.2 ความสามารถที่แตกต่างกัน จึงทาให้เกิดความคิดความอ่านแตกต่างกัน
1.3 ประสบการณ์ที่แตกต่างกัน จึงทาให้มองปั ญหาไม่เหมือนกัน
1.4 ความคาดหมายในบทบาทจากเจ้าหน้าที่หลากฝ่ ายที่แตกต่างกัน
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2. ความขัดแย้งกันในด้านผลประโยชน์ (Conflict of Interest) หรื อ ผลประโยชน์
ทับซ้อน ซึ่ งมักจะมีสาเหตุมาจากเรื่ องต่อไปนี้
2.1 ความต้องการที่แตกต่างกัน
2.2 ความจากัดของทรัพยากรบางอย่างที่จะตอบสนองความต้องการ
2.3 การแข่งขันชิงดีชิงเด่นกัน ถ้าเป็ นไปในทางที่ไม่ชอบไม่ควร อาจเกิดปั ญหา
ความขัดแย้งขึ้นได้
3. ความขัดแย้งอันเกิดจากบุคลิกภาพขัดกัน (Conflict of Personality) ความขัดแย้ง
ประเภทนี้บางทีเรี ยกว่า “ศรศิลป์ ไม่กินกัน” คนบางคนพบกันครั้งแรกก็ถูกโฉลกกัน พูดคุยกัน สนิท
สนมรวดเร็ วเหมือนกับว่ารู ้จกั กันมาหลายปี แต่บางคนตางข้าม พอเห็นหน้าท่าทางก็ไม่ชอบกัน
ทันที ทั้งๆที่ไม่เคยรู ้จกั กันมาก่อน ทั้งนี้เนื่องจากบุคลิกภาพขัดกันนัน่ เอง
มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช (2538) ได้จดั แบ่งความขัดแย้งโดยพิจารณาตามสภาพ
หรื อสภาวะปัญญาหรื ออารมณ์ออกเป็ น 2 ประเภท คือ
1. ความขัดแย้งในเนื้อหาสาระ (Substantive Issues) เกี่ยวกับการตกลงกันไม่ได้ในเรื่ อง
ต่างๆ ที่เกี่ยวกับนโยบาย การปฏิบตั ิแข่งขันกันในด้านทรัพยากรชนิดเดียวกัน มีแนวคิดแตกต่างกัน
เกี่ยวกับกฎเกณฑ์ กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ และบทบาทที่สัมพันธ์กนั เป็ นต้น
2. ความขัดแย้งทางอารมณ์ (Emotional Issues) เกี่ยวกับความรู ้สึกที่ไม่ดีต่อกันระหว่าง
คู่แข่งขันซึ่ งแสดงออกมาในรู ปของความโกรธเคือง ไม่ไว้วางใจกัน ด่าทอกัน เกรงกลัวและปฏิเสธ
กันและกัน เป็ นต้น
เอกชัย กี่สุขพันธ์ (2538) แบ่งประเภทความขัดแย้งตามลักษณะการสื่ อสารเป็ น 3
ลักษณะ คือ
1. ความขัดแย้งในแนวตั้ง (Vertical Conflict) เป็ นความขัดแย้งที่เกี่ยวกับสายการบังคับ
บัญชา นับตั้งแต่ผบู ้ ริ หารระดับสู งจนถึงผูป้ ฏิบตั ิ ความสัมพันธ์ประเภทนี้มีความสัมพันธ์กบั
การสื่ อสารภาวะผูน้ าและการจูงใจของผูบ้ ริ หาร
2. ความขัดแย้งตามแนวนอน (Horizontal Conflict) เป็ นความขัดแย้งที่เกิดขึ้นกับ
ผูบ้ ริ หารหรื อผูป้ ฏิบตั ิงานที่อยูใ่ นระดับเดียวกัน ต่างฝ่ ายต่างมีอานาจตามตาแหน่ง ความขัดแย้ง
ประเภทนี้มกั มีความสัมพันธ์กบั การสื่ อสาร การประสานงานและความร่ วมมือ
3. ความขัดแย้งตามแนวทะแยงมุม (Diagonal Conflict) เป็ นความขัดแย้งที่เกิดขึ้นกับ
ผูบ้ ริ หารหรื อผูป้ ฏิบตั ิงานระดับใดระดับหนึ่ง กับต่างระดับต่างสายการบังคับบัญชา ความขัดแย้งนี้
มีความสัมพันธ์กบั การสื่ อสาร การประสานงาน และความร่ วมมือ
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เสริ มศักดิ์ วิศาลาภรณ์ (2540) แบ่งประเภทความขัดแย้งได้ดงั นี้
1. ความขัดแย้งของบุคคล อาจเป็ นความขัดแย้งภายในตัวบุคคล (Intrapersonal
Conflict) เป็ นสภาวะที่บุคคลรับรู้ถึงความขัดแย้งในจิตใจตนเองเมื่อเผชิญเป้ าหมาย ค่านิยม
ความเชื่อ ความต้องการหลายๆ อย่างที่แตกต่างในเวลาเดียวกัน ซึ่ งเป็ นลักษณะที่ตนชอบทั้งคู่หรื อ
ต้องเลือกเพียงอย่างเดียว หรื อสิ่ งที่จะต้องเลือกมีท้ งั ข้อดีขอ้ เสี ยที่ตนเองชอบและข้อเสี ยที่ตนเองไม่
ชอบ ทาให้ตดั สิ นใจลาบากว่าจะเลือกหรื อไม่เลือก นอกจากนั้นอาจเป็ นความขัดแย้งในบทบาท
ความขัดแย้งภายในบุคคลยังเกิดขึ้นเมื่อบุคคลมีความไม่แน่ใจว่าเขาถูกคาดหมายให้ปฏิบตั ิงานอะไร
หรื อถูกคาดหมายให้ปฏิบตั ิงานเกินความสามารถของตน ความขัดแย้งระหว่างบุคคล (Intrapersonal
Conflict) ส่ วนใหญ่เป็ นผลมาจากบุคลิกภาพค่อนข้างก้าวร้าว ย่อมจะเกิดความขัดแย้งกับผูอ้ ื่นได้ง่าย
โดยเฉพาะบุคคลที่มีความรู ้สึกไว และความขัดแย้งของบุคคลย่อมมีผลต่อความขัดแย้งขององค์กร
โดยรวมด้วย เพราะบุคคลเป็ นองค์ประกอบขององค์กร
2. ความขัดแย้งขององค์กร ความขัดแย้งขององค์กรเป็ นการต่อสู ้ดิ้นรนที่แสดงออกจน
เป็ นที่สังเกตเห็นด้วยกันได้ท้ งั สองฝ่ าย และความขัดแย้งขององค์กรเกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อมหรื อ
ระบบองค์กรที่บุคคลต้องมีปฏิสัมพันธ์ต่อกันในการปฏิบตั ิงาน นอกจากนี้แล้วความขัดแย้งเป็ น
กระบวนการที่ต่อเนื่องเกิดขึ้นเสมอในหน่วยงาน แต่จะแสดงออกมาให้เห็นได้เด่นชัดในลักษณะ
ต่างๆ หรื อไม่น้ นั ก็ข้ ึนอยูก่ บั สาเหตุและผลกระทบว่าจะรุ นแรงมากน้อยแค่ไหน การเกิดกรณี
ความขัดแย้งนั้นมีลกั ษณะเป็ นกระบวนการที่ต่อเนื่ อง โดยต้องมีจุดเริ่ มต้นหรื อสาเหตุหรื อจุดก่อตัว
ก่อนแล้วจึงพัฒนาขึ้นเป็ นสายโซ่ที่ต่อเนื่องกัน ความขัดแย้งเป็ นธรรมชาติที่เกิดขึ้นได้เสมอใน
องค์กร นักพฤติกรรมศาสตร์ มองความขัดแย้งว่ามีลกั ษณะแตกต่างกันไป บ้างก็ให้ความสาคัญกับ
แหล่งที่เกิด หรื อขบวนการคิดและวิธีทางาน
สุ นนั ทา เลาหนันท์ (2544) ได้จาแนกประเภทโดยพิจารณาถึงที่มาของความขัดแย้งว่า
สามารถแบ่งได้เป็ น 5 ประเภท คือ
1. ความขัดแย้งภายในบุคคล ลักษณะนี้เกิดขึ้นเมื่อบุคคลมีความไม่แน่ใจเกี่ยวกับว่าเขา
ถูกคาดหวังให้ปฏิบตั ิงานอะไร หรื ออาจเกิดจากการที่บุคคลมีความรู ้สึกว่า ความเชื่อของเขาไม่
สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่เขาเป็ นสมาชิกอยู่ เป็ นต้น
2. ความขัดแย้งระหว่างบุคคล ลักษณะนี้มกั จะมีสาเหตุมาจากความแตกต่างระหว่าง
บุคลิกภาพ และอาจเกิดจากความกดดันที่เกี่ยวพันกับบทบาทที่ครองของทั้งสองฝ่ าย
3. ความขัดแย้งระหว่างบุคคลและกลุ่ม ลักษณะนี้จะเกี่ยวพันกับปทัสถานที่กลุ่ม
กาหนดเพื่อปฏิบตั ิงานของกลุ่ม
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4. ความขัดแย้งระหว่างกลุ่มภายในองค์กรเดียวกัน ลักษณะนี้จะเป็ นความขัดแย้ง
ระหว่างลาดับขั้น สายการบังคับบัญชาระหว่างสมาชิกระดับต่างๆ ความขัดแย้งทางด้านหน้าที่
ระหว่างฝ่ ายปฏิบตั ิการและฝ่ ายให้คาปรึ กษา และความขัดแย้งระหว่างกลุ่มที่เป็ นทางการและกลุ่มที่
ไม่เป็ นทางการ
5. ความขัดแย้งระหว่างองค์กร ลักษณะนี้เป็ นรู ปแบบที่มีการแข่งขันในทางด้าน
การผลิตและการบริ หาร ซึ่ งจะนาไปสู่ การพัฒนาสิ นค้าชนิ ดใหม่ที่มีคุณภาพ ราคาถูกและบริ การ
เยีย่ ม
พรชัย ลิขิตธรรมโรจน์ (2545) ได้แบ่งประเภทความขัดแย้งเป็ น 2 ประเภทตามหน้าที่
ดังนี้
1. ความขัดแย้งที่เกิดจากการทางานตามหน้าที่ (Functional Conflict) หมายถึง
ความขัดแย้งที่สนับสนุนเป้ าหมายของกลุ่ม และทาให้การปฏิบตั ิงานดียงิ่ ขึ้น
2. ความขัดแย้งที่เกิดจากทางานผิดหน้าที่ (Dysfunctional Conflict) หมายถึง
ความขัดแย้งที่ซ่อนอยูใ่ นการปฏิบตั ิงานของกลุ่มหรื อความขัดแย้งที่คอยบ่อนทาลาย เช่น การนัด
หยุดงาน (Strike) การจลาจล (Riot) เป็ นต้น
วิเชียร วิทยอุดม (2547) แบ่งความขัดแย้งออกเป็ น 2 ลักษณะ ได้แก่
1. ความขัดแย้งทางเนื้ อหา (Substantive Conflict) การมีความคิดเห็นต่างกันบนพื้นฐาน
ของจุดประสงค์ เป้ าหมายและวิธีที่จะทาให้บรรลุเป้ าหมายนั้น ความขัดแย้งในแผนปฏิบตั ิงานใน
กลยุทธ์การตลาดของสิ นค้าตัวใหม่ตวั หนึ่งถือเป็ นความขัดแย้งทางเนื้อหา เมื่อคนมาทางานร่ วมกัน
ทุกๆ วัน ความแตกต่างทางความคิดย่อมเกิดขึ้นได้เป็ นธรรมดา เช่น เป้ าหมายโดยรวมของกลุ่มงาน
หรื อองค์กร การจัดสรรทรัพยากร การให้รางวัล นโยบายและวิธีการดาเนินงานและการมอบหมาย
งานเป็ นต้น การที่จดั การกับความขัดแย้งเหล่านี้ในแต่ละวัน จึงถือว่าเป็ นความท้าทายของผูจ้ ดั การ
ทั้งหลาย
2. ความขัดแย้งทางอารมณ์ (Emotional Conflict) จะเกี่ยวข้องกับความยุง่ ยากระหว่าง
บุคคลที่เกิดจากความรู ้สึก โกรธ ไม่ไว้ใจ กลัว เสี ยใจ เป็ นต้น ความขัดแย้งประเภทนี้เป็ นที่รู้จกั กัน
ในนามของ “ความขัดแย้งทางบุคลิกภาพ” ความขัดแย้งทางอารมณ์ทาให้คนทัว่ ไปหมดพลัง และดึง
ความสนใจออกไปจากงานที่มีความสาคัญ ซึ่ งความขัดแย้งประเภทนี้มีท้ งั ความหลากหลายและ
ความเหมือนกันในกลุ่มคนที่ทางานในระดับเดียวกัน และกลุ่มเจ้านาย ลูกจ้าง ซึ่ งในแบบหลังนี้จะ
เป็ นรู ปแบบของความขัดแย้งในองค์กรที่กระทบจิตใจมากที่สุด

58
วงศา เลาหศิริวงศ์ (2548) ได้แบ่งประเภทของความขัดแย้งที่แตกต่างกันออกไปใน
แต่ละประเภทดังนี้
1. ความขัดแย้งในตัวบุคคล (Intra Personal Conflict) เกิดจากบุคคลมีลกั ษณะที่
แตกต่างกัน เช่น เพศ อายุ ภูมิหลัง เชื้อชาติ การศึกษา ค่านิ ยม ประสบการณ์ การรับรู ้ที่แตกต่างกัน
บางครั้งเกิดความสับสนในตนเอง ในเรื่ องต่างๆ เช่น จะใช้ความรู ้ความสามารถในการปฏิบตั ิงาน
ตามแผนได้หรื อไม่ หรื อจะเลือกทาอะไร หรื อวิธีใดทาให้เกิดความกังวล (Anxiety) ความเครี ยด
(Stress) ความคับข้องใจ (Frustration) ซึ่ งส่ งผลกระทบกับงานหรื อองค์กรได้
2. ความขัดแย้งระหว่างตัวบุคคล (Inter Personal Conflict) เกิดจากการที่บุคคลมี
ความคิดเห็น บทบาทหน้าที่ที่แตกต่างกัน ปั ญหาของการติดต่อสื่ อสาร รวมทั้งที่ตอ้ งพึ่งพาในการ
ทางานมากเกินไป (Interdependency) อาจเกิดความขัดแข้งในระดับเดียวกัน เช่น เกิดความขัดแย้ง
กับเพื่อนร่ วมงาน หรื อต่างระดับกัน เช่นความขัดแย้งกับผูใ้ ต้บงั คับบัญชาหรื อกับหัวหน้า
3. ความขัดแย้งระหว่างกลุ่ม (Inter Group Conflict) เป็ นความขัดแย้งระหว่างทีมงาน
แผนกหรื อหน่วยงานย่อยภายในองค์กร สาเหตุจากบรรทัดฐานกลุ่ม วิธีการทางาน เป้ าหมายในการ
ทางานที่ต่างกัน ข้อจากัดในการใช้ทรัพยากรร่ วมกัน เมื่อทุกส่ วนต้องประสานหรื อทางานร่ วมกัน
ทาให้เกิดความขัดแย้งได้
4. ความขัดแย้งภายในองค์กร (Organization Conflict) เกิดจากโครงสร้างขององค์กร
การแย่งชิงทรัพยากรที่มีจากัด เป้ าหมายของกลุ่มภายในองค์กรที่แตกต่างกันทาให้เกิดความขัดแย้ง
5. ความขัดแย้งระหว่างองค์กร (Inter Organizational Conflict) เกิดจากเป้ าหมายที่
แตกต่างกัน กฎระเบียบ กระบวนการ การติดต่อสื่ อสาร รวมทั้งการแข่งขัน
สาเหตุของความขัดแย้ ง
เสริ มศักดิ์ วิศาลาภรณ์ (2540) กล่าวถึงสาเหตุที่เกิดความขัดแย้ง มักมาจาก
องค์ประกอบด้านบุคคล หรื อพฤติกรรมของบุคคลเป็ นสาเหตุของความขัดแย้ง คือ ความแตกต่างใน
ด้านภูมิหลัง วัฒนธรรมทางการศึกษา ค่านิยม ความเชื่ อ และประสบการณ์ ด้านแบบฉบับของ
พฤติกรรม กระทาพฤติกรรมการแสดงออกที่เป็ นแบบฉบับของตนเอง ที่พิจารณาได้ทางจิตวิทยา
คือ ด้านความคิด อารมณ์ การเจรจา ภาวะผูน้ า ตลอดจนด้านการรับรู ้และความรู ้สึกที่แตกต่างกัน
เช่น การรับรู ้ที่บิดเบือนแตกต่างกัน ตลอดจนใช้ความรู ้สึกแตกต่างทาให้เกิดความสับสนนาไปสู่
ความขัดแย้ง นอกจากนี้ยงั มีสาเหตุของความขัดแย้ง ไม่วา่ จะเป็ นความขัดแย้งภายในบุคคล ระหว่าง
บุคคลเกิดขึ้นในองค์กรหรื อความขัดแย้งระหว่างกลุ่ม จาก 4F คือความกลัว (Fear) การใช้กาลัง
(Force) ความเป็ นธรรม (Fair) และทุน (Fund)
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นริ นทร์ แจ่มจารัส (2544) กล่าวว่า การเข้ามาในองค์กรต้องปรับตัวกับระเบียบ
กฎเกณฑ์ เพื่อความก้าวหน้าในองค์กร ย่อมเป็ นสิ่ งที่นามาซึ่ งความเครี ยดและขัดแย้ง ความขัดแย้ง
มาจากปัจจัย 3 ประการ ต่อไปนี้
1. ความแตกต่างระหว่างบุคคล กลุ่มหรื อองค์กร
2. การต่อสู ้เพื่อให้ได้มาซึ่ งผลประโยชน์
3. ธรรมชาติขององค์กร
Robbins (1991) ได้กล่าวถึงสาเหตุของความขัดแย้งในองค์กร 3 ประการด้วยกัน คือ
1. การสื่ อสาร หากการสื่ อสารที่มากหรื อน้อยเกินไปจะส่ งผลให้เกิดความขัดแย้งได้
2. โครงสร้าง หมายถึง โครงสร้างของหน่วยงานหรื อองค์กร ซึ่ งได้แก่ ขนาดของ
องค์กร ระดับของการทางานประจา ความเชี่ยวชาญเฉพาะที่ใช้ในการทางาน มาตรฐานในการ
ปฏิบตั ิงาน แบบของผูน้ า เป็ นต้น จะเห็นว่า ยิง่ องค์กรมีขนาดใหญ่เท่าใด จะมีกิจกรรมที่ตอ้ งใช้
ความเชี่ยวชาญหรื อความชานาญเฉพาะในการปฏิบตั ิงานมากเท่านั้น เมื่อเกิดมีการคัดเลือกตัวบุคคล
ย่อมก่อให้เกิดความขัดแย้งได้ง่าย
3. ตัวแปรส่ วนบุคคล ได้แก่ อายุ บุคลิกลักษณะและค่านิยมของแต่ละบุคคล สิ่ งเหล่านี้
ล้วนแต่เป็ นต้นเหตุที่จะนาไปสู่ ความขัดแย้งทั้งสิ้ น เนื่ องจากไม่วา่ จะเป็ นอายุที่แตกต่างกัน หรื อ
บุคลิกภาพที่แตกต่างกัน ตลอดจนค่านิยมของแต่ละบุคคลย่อมก่อให้เกิดความขัดแย้งด้วยกันทั้งสิ้ น
Wijk (1984) ได้สรุ ปสาเหตุของความขัดแย้งในองค์กรไว้ 6 ประการ คือ
1. ความขัดแย้งระหว่างเป้ าหมายของหน่วยงาน
2. ลักษณะโครงสร้างของหน่วยงานที่เป็ นสาเหตุของความขัดแย้ง
3. ความไม่สอดคล้องกันระหว่างคาสั่งอย่างเป็ นทางการกับคาสั่งไม่เป็ นทางการ
4. ความขาดแคลนของทรัพยากร
5. ลักษณะของงานที่ปฏิบตั ิ
6. ลักษณะของบุคคล
ความขัดแย้งระหว่างบุคคลเกิดจากสาเหตุหลายอย่าง แต่ที่สาคัญ คือ เกิดจากการที่
บุคคลมีความคิดเห็นไม่ตรงกัน ซึ่ งเป็ นผลมาจาก
1. การมองเห็นสิ่ งต่าง ๆ ไม่เหมือนกัน ซึ่ งเป็ นผลมาจากความแตกต่างในอารมณ์
สภาพแวดล้อม ความจากัดในการมองเหตุผลเฉพาะหน้า การมองคนละมุม การมีขอ้ มูล
คนละอย่าง การมองไม่เต็มรู ป ประสบการณ์ การคาดคะเน และการรับรู ้ที่แตกต่างกัน
2. การมีความต้องการสิ่ งต่าง ๆ ไม่เหมือนกัน ซึ่ งเป็ นผลมาจากความแตกต่างในสไตล์
หลักการ สโลแกน ค่านิยม ความเชื่อ
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3. การมีแบบของความคิดที่แตกต่างกัน ซึ่ งเป็ นผลมาจากความแตกต่างกันในพื้นฐาน
ของความคิด หลักตรรกวิทยาที่แต่ละคนใช้ เป็ นต้น
โดยสรุ ปแล้ว สาเหตุของความขัดแย้งของบุคคลเกิดจาก การคิดไม่เหมือนกัน การทา
ไม่เหมือนกัน และผลประโยชน์ขดั กัน
ความขัดแย้งภายในองค์กรนอกจากจะเกิดจากความขัดแย้งภายในบุคคลและ
ความขัดแย้งระหว่างบุคคลแล้ว ยังเกิดจากปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลกับกลุ่มและกระบวนการทาง
จิตวิทยาอีกด้วย โครงสร้างขององค์กรเป็ นสาเหตุสาคัญอย่างหนึ่งของความขัดแย้งภายในองค์กร
โครงสร้างขององค์กรก่อให้เกิดความขัดแย้งใน 4 ลักษณะ คือ
1. ความขัดแย้งในสายงานและระดับการบังคับบัญชา
2. ความขัดแย้งในหน้าที่
3. ความขัดแย้งระหว่างสายบังคับบัญชากับสายอานวยการ
4. ความขัดแย้งระหว่างองค์กรรู ปนัยกับอรู ปนัย
การที่บุคคลต้องปฏิบตั ิงานร่ วมกันก็เป็ นอีกสาเหตุหนึ่งที่ทาให้เกิดความขัดแย้งภายใน
องค์กร ความขัดแย้งชนิดนี้เกิดจาก
1. ความกดดันให้ทาเหมือนกัน
2. ปรกติวสิ ัยหรื อนอร์ม
3. การหลีกเลี่ยงความรับผิดชอบส่ วนบุคคล
4. ความกดดันให้ทางานในระดับปานกลาง
สาเหตุอีกอย่างหนึ่งที่ทาให้เกิดความขัดแย้งภายในองค์กรคือ การที่บุคคลมีความ
คาดหวังที่แตกต่างกัน ซึ่ งเป็ นผลมาจากการที่บุคคลแตกต่างกันใน 3 องค์ประกอบต่อไปนี้ คือ
แรงจูงใจ การรับรู ้และอารมณ์ สาเหตุสาคัญของความขัดแย้งระหว่างกลุ่ม ได้แก่
1. ความแตกต่างในเป้ าหมายของกลุ่ม
2. ภารกิจที่ตอ้ งพึ่งพาอาศัยกัน
3. ความแตกต่างในสิ่ งที่แวดล้อมของการทางาน
4. การแข่งขันเพื่อจะได้ทรัพยากรที่มีอย่างจากัด
5. ระบบการแข่งขันเพื่อจะได้รับรางวัล
6. ความขัดแย้งระหว่างบุคคล
7. การประสานงานในการทางานระหว่างกลุ่ม
8. ระบบการควบคุมภายในองค์กร
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Howard (1971) กล่าวว่า ค่านิยมที่แตกต่างกันเป็ นสิ่ งสาคัญที่เป็ นสาเหตุให้เกิด
ความขัดแย้งในองค์กร ผลที่ตามมาคือเป็ นการยากที่จะตกลงกันได้ โดยเฉพาะอย่างยิง่ เรื่ องของ
เป้ าหมายในสถานการณ์ต่างๆ
Duke (1976) ได้สรุ ปแนวคิดของผูท้ รงคุณวุฒิต่างๆ เกี่ยวกับสาเหตุของความขัดแย้ง
โดยสรุ ปสาเหตุสาคัญที่ทาให้เกิดความขัดแย้ง ได้แก่
1. ความขัดแย้งเป็ นผลมาจากการเป็ นเจ้าของ การใช้และการกระจายของสิ นค้าและ
ทรัพยากรต่างๆ
2. ความขัดแย้งเป็ นผลมาจากเกียรติยศ ศักดิ์ศรี ตาแหน่ง ฐานะ และการส่ งเสริ ม
บุคลิกภาพ
3. ความขัดแย้งเป็ นผลมาจากการควบคุมหรื อการชี้แนวทางให้ผอู ้ ื่นปฏิบตั ิ รวมถึง
การควบคุมเครื่ องมือต่างๆของรัฐ
4. ความขัดแย้งเป็ นผลมาจากค่านิยม
5. ความขัดแย้งเป็ นผลมาจากบทบาท
6. ความขัดแย้งเป็ นผลมาจากวัฒนธรรม
7. ความขัดแย้งเป็ นผลมาจากผูส้ นับสนุนอุดมการณ์ที่ต่างกันหรื อตรงกันข้าม
Katz and Kahn (1978) กล่าวถึง สาเหตุของความขัดแย้งภายในองค์กรและความ
ขัดแย้งระหว่างองค์กรว่า มาจากสาเหตุ 6 ประการคือ
1. ลักษณะขององค์กร เช่น ขนาดโครงสร้างของการบังคับบัญชา อุดมการณ์
ความต้องการทรัพยากร อัตราการเจริ ญเติมโตขององค์กร
2. ความขัดแย้งของผลประโยชน์
3. ความคาดหวังในบทบาท
4. บุคลิกภาพและวิธีการสนองความต้องการส่ วนบุคคล
5. ความขัดแย้งจากภายนอก กฎระเบียบ กระบวนการ
6. ปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันของความขัดแย้งในครั้งก่อนๆ
Miles (1980) แสดงให้เห็นว่าองค์ประกอบที่ก่อให้เกิดความขัดแย้ในองค์กรมี 7
ประการ คือ
1. การพึ่งพาอาศัยซึ่ งกันและกันในหน้าที่การงาน
2. ความไม่คงเส้นคงวาทางสถานะ
3. ความคลุมเครื อทางด้านอานาจหน้าที่ตามกฎหมาย
4. อุปสรรคในการติดต่อสื่ อสาร

62
5. การพึ่งพาทรัพยากรร่ วมกัน
6. ความแตกต่างในเกณฑ์การปฏิบตั ิงานและระบบการให้รางวัล
7. ทักษะความสามารถและคุณลักษณะพิเศษเฉพาะตัว
Mescon, Albert and Khedouri (1981) ได้ช้ ีให้เห็นถึงสาเหตุของความขัดแย้งในองค์กร
มี 6 ประการ คือ
1. การใช้ทรัพยากรร่ วมกัน
2. การพึ่งพาอาศัยในเรื่ องงาน
3. วัตถุประสงค์แตกต่างกัน
4. การรับรู ้และค่านิยมแตกต่างกัน
5. สาเหตุจากบุคลิกภาพและพื้นฐานของแต่ละคน
6. การสื่ อสารที่ไม่ดี
Pneuman and Bruehl (1982) ได้แบ่งสาเหตุแห่งความขัดแย้งออกเป็ น 3 กลุ่ม ดังนี้
1. องค์ประกอบด้านบุคคล เป็ นสาเหตุของความขัดแย้งที่เกิดจากบุคคลหรื อกลุ่มบุคคล
2. ประเด็นปั ญหาของการปฏิสัมพันธ์ เป็ นสาเหตุของความขัดแย้งที่เกิดจาก
กระบวนการสื่ อสารระหว่างบุคคลหรื อกลุ่มบุคคล
3. สภาพขององค์กร เป็ นสาเหตุของความขัดแย้งที่เป็ นผลของการใช้คนหรื อใช้
ทรัพยากรเพื่อให้บรรบุเป้ าหมาย
Trusty (1987) ได้วเิ คราะห์แนวคิดผูท้ รงคุณวุฒิต่างๆ และสรุ ปสาเหตุสาคัญของ
ความขัดแย้งในองค์กรเกิดจากสาเหตุต่อไปนี้
1. การเปลี่ยนแปลงจุดมุ่งหมายหรื อกระบวนการ
2. ความพยายามที่จะควบคุมคนอื่น
3. การมีความรับผิดชอบที่คาบเกี่ยวกันหรื อเหลื่อมล้ ากัน
4. การมีทรัพยากรที่จากัดหรื อไม่เพียงพอ
Newman, Warren and McGill (1987) สรุ ปสาเหตุของความขัดแย้งในองค์กรไว้ 4
ประการ คือ
1. การแข่งขันเพื่อให้ได้ทรัพยากรที่มีอยูอ่ ย่างจากัด
2. โครงสร้างขององค์กรรวมถึงการบริ หาร
3. ความแตกต่างระหว่างบุคคลในเรื่ องค่านิยม เป้ าหมายและความคลุมเครื อในบทบาท
4. อานาจและหน้าที่ของบุคคลตาแหน่งต่างๆในองค์กร
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องค์ประกอบด้านบุคคลที่เป็ นสาเหตุของความขัดแย้ง องค์ประกอบด้านบุคคลในที่น้ ี
มุ่งพิจารณาที่บุคลิภาพหรื อพฤติกรรมของบุคคล องค์ประกอบด้านบุคคลที่เป็ นสาเหตุของ
ความขัดแย้งแบ่งออกเป็ น 4 ส่ วนใหญ่ๆ คือ
1. ภูมิหลัง สาเหตุอย่างหนึ่งที่ทาให้เกิดความขัดแย้ง ก็คือ การที่แต่ละบุคคลมีภูมิหลังที่
แตกต่างกัน ภูมิหลังที่แตกต่างกัน เช่น
1.1 ความแตกต่างทางวัฒนธรรม บุคคลที่มีวฒั นธรรมแตกต่างกันย่อมปฏิบตั ิหรื อ
ตัดสิ นใจในลักษณะที่แตกต่างกัน สิ่ งที่กระทาได้ในวัฒนธรรมหนึ่งอาจเป็ นสิ่ งที่ไม่เหมาะสมในอีก
วัฒนธรรมหนึ่ง
1.2 ความแตกต่างทางการศึกษา ระดับการศึกษาที่ได้รับและประเภทของการศึกษา
ที่บุคคลได้รับ เป็ นส่ วนหนึ่งที่กาหนดแนวปฏิบตั ิของบุคคล ทาให้บุคคลคิดหรื อแตกต่างกัน
1.3 ความแตกต่างในค่านิยมและความเชื่อ บุคคลที่มีค่านิยมและความเชื่อที่
แตกต่างกันย่อมประพฤติและปฏิบตั ิแตกต่างกัน
1.4 ความแตกต่างกันทางประสบการณ์ ความขัดแย้งอย่างหนึ่งที่มกั เห็นได้
บ่อยครั้ง คือ ความขัดแย้งของคนที่มีความรู ้กบั คนที่มีประสบการณ์ คนที่มีความรู ้อาจขาด
ประสบการณ์และคนที่มีประสบการณ์อาจขาดความรู ้ก็ได้
2. แบบฉบับ (Style) สาเหตุของความขัดแย้งอีกอย่างหนึ่ง คือ ความแตกต่างของแบบ
ฉบับของแต่ละบุคคล มนุษย์ก็มีการกระทา พฤติกรรม และการแสดงออกที่เป็ นแบบฉบับของ
ตนเอง แบบฉบับของบุคคลอาจพิจารณษได้ดงั นี้
2.1 แบบฉบับทางจิตวิทยา (Psychological) แต่ละคนมีแบบฉบับทางจิตวิทยาเป็ น
ของตนเอง ไม่วา่ จะเป็ นวิธีการคิด ความรู ้สึก หรื อประสาทสัมผัส
2.2 แบบฉบับทางอารมณ์ (Emotional Style) แบบฉบับของบุคคลที่แตกต่างกันไป
ตามแบบฉบับทางอารมณ์ บางคนชอบที่จะเป็ นมิตร ช่วยเหลือคนอื่น แต่บางคนก็ชอบที่จะข่มขู่หรื อ
ก้าวร้าวคนอื่น
2.3 แบบฉบับของการเจรจา (Negotiation Style) แบบฉบับของการเจรจาเป็ นผลมา
จากแบบฉบับทางอารมณ์ หากบุคคลชอบพินิจไตร่ ตรอง มีอารมณ์เย็น แบบฉบับของการเจรจาก็
เป็ นแบบหนึ่ง หากเป็ นคนอารมณ์ร้อน ก้าวร้าว แบบฉบับของการเจรจาก็เป็ นอีกแบบหนึ่ง
2.4 แบบฉบับทางภาวะผูน้ า (Leadership Style) แบบภาวะผูน้ าอาจจาแนกได้หลาย
วิธี เช่น แบ่งเป็ นผูน้ าที่มุ่งงาน กับมุ่งคน หรื อมุ่งสัมพันธ์ เป็ นต้น ถ้าผูน้ าเป็ นแบบเดียวกันกับผูต้ าม
ปั ญหาก็อาจไม่เกิด แต่ถา้ ผูน้ าและผูต้ ามเป็ นคนละแบบกัน ความขัดแย้งย่อมเกิดขึ้น
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3. การรับรู ้ สาเหตุที่สาคัญอีกอย่างหนึ่งของความขัดแย้ง ก็คือ การรับรู ้ในการกระทา
หรื อในเป้ าหมายที่ไปด้วยกันไม่ได้ การรับรู ้ไม่เหมือนกันของบุคคล เป็ นผลทาให้เกิดความขัดแย้ง
การรับรู ้ที่ส่งผลต่อการเกิดความขัดแย้ง แบ่งออกเป็ น 2 อย่าง คือ
3.1 การรับรู้ที่บิดเบือน บุคคลอาจมีการรับรู้ที่บิดเบือน ไปจากสภาพจริ งหรื อของ
จริ ง โดยเจตนาหรื อไม่เจตนาก็ได้ หากบุคคลรับรู ้แตกต่างไปจากของจริ งก็จะส่ งผลให้เกิดความ
ขัดแย้งได้
3.2 การรับรู ้ที่ต่างกัน บุคคลที่อยูใ่ นเหตุการณ์เดียวกัน เห็นเหตุการณ์เดียวกันหรื อ
มีขอ้ มูลเหมือนกัน อาจตีความหมายของสิ่ งที่เห็นหรื อข้อมูลที่มีอยูแ่ ตกต่างกันก็ได้ ความแตกต่างใน
การรับรู ้ชนิดนี้มีศกั ยภาพทาให้เกิดความขัดแย้ง
4. ความรู ้สึก คนเรามีความรู ้สึกแตกต่างกัน อาจเริ่ มจากโมโหนิ ดหน่อยไปจนถึง
เดือดดาล หรื อจากความวิตกกังวลไปจนถึงความหวาดกลัว การที่คนมีความรู ้สึกหลายๆ อย่างปน
กันทาให้เกิดความสับสนและนาไปสู่ ความขัดแย้ง ความรู ้สึกของบุคคลจะสังเกตเห็นได้เมื่อมีความ
ขัดแย้งเกิดขึ้น ความรู ้สึกของบุคคลส่ งผลต่อความไว้วางใจหรื อศรัทธาในคนอื่น และจะส่ งผล
ต่อไปยังทัศนคติและพฤติกรรมของบุคคล ดังนั้น จึงเห็นได้ชดั ว่า สาเหตุหนึ่งของความขัดแย้งก็คือ
ความรู้สึกของบุคคล
ปฏิสัมพันธ์ที่เป็ นสาเหตุของความขัดแย้ง ก็คือการสื่ อสาร (Communication) ที่ไม่ดี
หรื อไม่มีคุณภาพ การสื่ อสารที่ไม่ดีจะทาให้เกิดความเข้าใจผิด ทั้งในแง่ของสาระและเจตนาของ
ข่าวสาร ซึ่ งจะทาให้ระดับของความขัดแย้งเกิดมากยิง่ ขึ้น
กระบวนการของการสื่ อสารประกอบด้วยส่ วนสาคัญ 3 ส่ วน คือผูส้ ่ งข่าวสาร สื่ อที่ใช้
ส่ งข่าวสาร และผูร้ ับข่าวสาร
ความขัดแย้งอาจเกิดจากส่ วนประกอบทั้งสามส่ วนของกระบวนการสื่ อสารนี้ ดังเช่น
1. ปั ญหาจากผูส้ ่ งข่าวสาร เช่น
1.1 ส่ งข่าวสารที่ไม่สมบูรณ์หรื อไม่เพียงพอ
1.2 ส่ งข่าวสารที่คลุมเครื อหรื อไม่ชดั เจน
1.3 เข้าใจความหมายของข่าวสารที่จะส่ งอย่างไม่ถูกต้อง
1.4 เปลี่ยนความคิดออกเป็ นสื่ อเพื่อการส่ งข่าวสารได้ไม่ถูกต้องและสมบูรณ์ เช่น
เปลี่ยนความคิดออกเป็ นภาษาเขียนหรื อคาพูดได้ไม่ถูกต้อง
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2. ปั ญหาจากสื่ อที่ใช้ส่งข่าวสาร เช่น
2.1 การบิดเบือนข้อมูลโดยไม่ได้ต้ งั ใจของผูส้ ่ งข่าวสาร ซึ่ งอาจเกิดจากถ้อยคาหรื อ
ท่าทางที่ใช้หรื อการทาจนเคยชิน
2.2 สื่ อประกอบด้วยข้อมูลเกินความจาเป็ น เช่น ในรายงานเรื่ องหนึ่งซึ่ งอาจยาว
เพียง 2 หน้าก็พอ แต่ปรากฎว่ามีถึง 8 หน้า เป็ นต้น
2.3 สิ่ งรบกวนระหว่างผูส้ ่ งและผูร้ ับข่าวสาร ทาให้ขอ้ เท็จจริ งบิดเบือนไป เช่น
เสี ยงดัง การเห็นไม่ชดั หรื อการให้ขอ้ มูลต้องผ่านหลายคนหรื อหลายโต๊ะ จึงจะถึงผูร้ ับข่าวสาร
3. ปั ญหาจากผูร้ ับข่าวสาร เช่น
3.1 ความสามารถของผูร้ ับข่าวสารที่จะแปลความหมายของข้อมูลจากสื่ อเป็ น
ความคิด เป็ นต้นว่าผูร้ ับข่าวสารไม่เข้าใจภาษาที่ใช้ในการสื่ อสารย่อมจะทาให้เกิดความขัดแย้งได้
3.2 ความเข้าใจไม่ตรงกันระหว่างผูร้ ับข่าวสารกับผูส้ ่ งข่าวสาร
สุ รางค์ โล่ห์สัมฤทธิ์ ชยั (2536) ได้ศึกษาสาเหตุของความขัดแย้งของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยน
มัธยมศึกษา สังกัดกรุ งเทพมหานคร พบว่า สาเหตุของความขัดแย้งที่พบมากคือ สาเหตุจาก
องค์ประกอบส่ วนบุคคล อันดับรองลงมาคือ สาเหตุจากปฏิสัมพันธ์ในการทางาน และความไม่
ชัดเจนของโครงสร้างทางการบริ หาร ตลอดจนการแข่งขันของบุคคลหรื อกลุ่ม ซึ่ งสาเหตุดงั กล่าว
พบมากในโรงเรี ยนมัธยมศึกษาขนาดเล็ก
โดยสรุ ปแล้วสาเหตุของความขัดแย้งไม่วา่ จะเป็ นความขัดแย้งภายในบุคคล
ความขัดแย้งระหว่างบุคคล ความขัดแย้งภายในองค์กร หรื อความขัดแย้งระหว่างกลุ่ม มีสาเหตุ
มาจากความรู้สึกของบุคคล โครงสร้างขององค์กรที่มีทรัพยากรอย่างจากัดและความคลุมเครื อ
กฎเกณฑ์ที่เข้มงวด และการแข่งขันของตัวบุคคลและองค์กร
ลาดับขั้นตอนของความขัดแย้ง
เมื่อความขัดแย้งเกิดขึ้นแล้ว หากรู ้ข้ นั ตอนการเกิดขึ้นของความขัดแย้ง ก็สามารถ
จัดการกับความขัดแย้งนั้นได้ ซึ่ง เอกชัย บุญยาธิษฐาน (2555) กล่าวว่า หากความขัดแย้งเกิดขึ้นแล้ว
ไม่ได้รับการแก้ไข จะเกิดลาดับขั้นตอนของความขัดแย้ง 9 ระยะ ดังนี้
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1. ระยะที่ท้ งั สองฝ่ ายเริ่ มยึดคุมความคิดเห็นหรื อผลประโยชน์ที่ไม่ตรงกันนั้นอย่าง
เหนียวแน่น ต่างฝ่ ายต่างเริ่ มเกิดอาการหงุดหงิดจากการที่ความเห็นไม่ตรงกันนั้นไม่สามารถตกลง
กันได้ และเริ่ มกลายเป็ นความผิดหวัง ความไว้ใจซึ่ งกันและกันค่อยๆ จางหาย หากไม่ได้รับ
การแก้ไขจะพัฒนาไปเป็ นระยะที่สอง
2. ระยะที่ความรู ้สึกของทั้งสองฝ่ ายเริ่ มแกว่งไปแกว่งมาระหว่างการที่จะร่ วมมือกันดี
และการที่จะเอาชนะกัน จะเกิดความลังเลกลัวว่าจะกลายเป็ นความขัดแย้งที่หนักขึ้น การใช้คาพูด
เริ่ มรุ นแรงขึ้น การยอมแพ้ หรื อการโอนอ่อนผ่อนตามจะถูกมองว่าเป็ นความอ่อนแอ
3. ระยะที่ท้ งั สองฝ่ ายต่างเริ่ มที่จะไม่เกรงใจกัน จุดเน้นจะเปลี่ยนไปจากการที่ยดึ กุมใน
หลักการของตัวเองกลายเป็ นการสกัดกั้นไม่ให้อีกฝ่ ายสมความประสงค์ และพยามให้อีกฝ่ ายยอม
แพ้ การสื่ อสารเริ่ มขาดตอน ความคิดความอ่านส่ วนบุคคลลดลงจนกลายเป็ นการเริ่ มระมัดระวังตัว
ต่อการโจมตีของฝ่ ายตรงข้าม
4. ระยะที่เป้ าหมายจะถูกเบี่ยงเบนออกไปจากเรื่ องราวที่ถกเถียงกันกลายมาเป็ นตัว
บุคคล แทนที่จะโจมตีจุดอ่อนของเหตุการณ์กลับหันมาโจมตีจุดอ่อนที่ตวั บุคคล และมีการใช้
ภาษากายเป็ นท่าทางออกมาในระยะนี้
5. ระยะที่เหตุการณ์ที่เป็ นความเคลื่อนไหวที่สร้างสรรค์ หรื อในทานองประนีประนอม
จะถูกปฏิเสธทั้งสองฝ่ าย ความกลัวในการเสี ยชื่อถึงขีดสู งสุ ด เป็ นการยากสาหรับคนกลางที่เข้ามา
แก้ไข ขาดความเชื่ อใจระหว่างกัน
6. ระยะที่เริ่ มมีการข่มขู่ และเกิดการโต้ตอบกัน พร้อมกับเริ่ มคิดหาวิธีจะลงมืออย่างไร
กับฝ่ ายตรงข้าม ระยะนี้หากคนกลางมีทกั ษะสามารถจับจุดตรงนี้ได้ ก็สามารถแก้ไขความขัดแย้งได้
7. ระยะที่พฒั นาความโกรธมาเป็ นโทสะ เห็นว่าอีกฝ่ ายหนึ่ งต้องถูกกาจัด มองฝ่ าย
ตรงข้ามเป็ นศรัตรู อย่างชัดเจน เริ่ มมีความคิดเกี่ยวกับ แพ้-ชนะ
8. เป็ นระยะที่มองข้ามเรื่ อง แพ้-ชนะ เกิดเป็ นการปะทะกัน ทั้งสองฝ่ ายนึกถึงความ
ต้องการอยูร่ อด ต่างฝ่ ายต่างหาพวกเพื่อโจมตีกนั สาหรับคนกลางถือเป็ นโอกาสในการแก้ปัญหา
ความขัดแย้งในระยะนี้
9. ระยะสุ ดท้าย เกิดการต่อสู ้กนั ความหายนะเกิดขึ้นทั้งสองฝ่ าย อยูใ่ นสภาพไม่มีใคร
ชนะ
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ผลของความขัดแย้ง
ความขัดแย้งมีท้ งั แง่ดีและแง่ไม่ดี หมายความว่า ความขัดแย้งอาจเป็ นในลักษณะ
ในทางสร้างสรรค์และทาลาย ถ้าหากความขัดแย้งในองค์กรมีมากเกินไป ผลที่ตามมาก็จะเป็ นไป
ในทางลบ (Negative Consequences) ซึ่งมีลกั ษณะทาลายประสิ ทธิผลขององค์กร แต่ถา้ ความขัดแย้ง
อยูใ่ นจุดที่เหมาะสมก็จะเกิดผลในทางบวก (Positive Consequences) ซึ่งมีลกั ษณะเป็ นการ
สร้างสรรค์ประสิ ทธิ ผลให้กบั องค์กร อย่างไรก็ตามในทางปฏิบตั ิ บางครั้งเป็ นเรื่ องที่ค่อนข้างยากที่
จะกาหนดว่า ความขัดแย้งขนาดไหนถึงจะเรี ยกว่าเป็ นจุดที่เหมาะสมที่สุด แต่ปัญหาดังกล่าวนี้ได้มี
นักวิชาการเสนอแนะว่า กลยุทธ์ที่จะช่วยตัดสิ นใจได้ดีที่สุด ก็คือ การสังเกตผลที่ตามมาของ
ความขัดแย้งทั้งสองประการนัน่ เอง กล่าวคือถ้าผลของความขัดแย้งออกมาในทางบวกก็เรี ยกว่า
ความขัดแย้งอยูใ่ นจุดที่เหมาะสม แต่ถา้ ผลออกมากในทางลบ ก็ถือได้วา่ เป็ นจุดที่ความขัดแย้ง
นาไปสู่ การทาลายมากกว่าการสร้างสรรค์
ศาสตราจารย์ทรัสตี แห่งมหาวิทยาลัยเทนเนสซี ได้ศึกษาผลงานของโคเซอร์ พอนตี้
(Trusty, 1987 อ้างถึงใน เสริ มศักดิ์ วิศาลาภรณ์, 2540) และพรนพ พุกกะพันธุ์ (2542) ได้กล่าวถึง
ความขัดแย้งที่มีผชู ้ ้ ีให้เห็นถึงประโยชน์ในด้านต่างๆ สรุ ปว่า
1. ป้ องกันความเฉื่ อยชา
2. เป็ นตัวกระตุน้ ให้บุคคลเกิดความสนใจและเกิดความอยากรู ้อยากเห็น
3. เป็ นสื่ อที่ทาให้ปัญหาต่างๆ ถูกนามาตีแผ่ และหาทางแก้ไข
4. เป็ นรากเหง้าของการเปลี่ยนแปลงของบุคคล และสังคม
5. ความขัดแย้งเป็ นส่ วนหนึ่งของกระบวนการในการทดสอบ และประเมินผลตนเอง
6. ความขัดแย้งจะทาให้เห็นขอบเขตของกลุ่มชัดเจนขึ้น ทาให้เห็นว่าแต่ละกลุ่มมี
ขอบเขตเพียงใดหรื อใครเป็ นสมาชิกของกลุ่มบ้าง ซึ่ งจะช่วยให้สมาชิกได้แสดงเอกลักษณ์วา่ ตนเอง
เป็ นสมาชิกกลุ่มนี้
7. ความขัดแย้งภายนอก มักจะทาให้เกิดความกลมเกลียวภายในกลุ่ม
Coser (1965) ได้ศึกษาเรื่ องความขัดแย้ง พบว่าความขัดแย้งทาให้ผลดี คือ
1. ความขัดแย้งสร้างและรักษาเอกลักษณ์ของกลุ่ม
2. ช่วยให้ความสัมพันธ์ของหมู่คณะมัน่ คง
3. กระตุน้ ให้เกิดการสร้างสรรค์หรื อเปลี่ยนแปลงแก้ไขกฎเกณฑ์ให้เหมาะสมกับเวลา
4. มีความเป็ นน้ าหนึ่งใจเดียวกัน
5. เกิดให้เกิดการรักษาดุลย์อานาจ
6. ความขัดแย้งกับกลุ่มยังทาให้เกิดความสามัคคีในกลุ่มมากขึ้น
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นอกจากนี้ Deutsch (1973) ได้สรุ ปผลดีของความขัดแย้งไว้ดงั นี้
1. ป้ องกันการเฉื่ อยชา หรื อหยุดอยูก่ บั ที่
2. กระตุน้ ให้บุคคลเกิดความอยากรู ้อยากเห็น
3. เป็ นสื่ อให้มีการตีแผ่ปัญญหาเพื่อการแก้ไข
4. ทาให้บุคคล สังคม เกิดการเปลี่ยนแปลง
5. เป็ นส่ วนหนึ่งของการทดสอบและประเมินตนเอง
6. ทาให้เห็นของเขตของกลุ่มชัดเจนขึ้น
7. ความขัดแย้งภายนอกทาให้กลุ่มกลมเกลียวกัน
พนัส หันนาคินทร์ (2542) ได้กล่าวถึงผลดีของการเกิดความขัดแย้ง ไว้ดงั นี้
1. การเกิดความขัดแย้งแสดงถึงการมีเสรี ในความคิด อันเป็ นลักษณะของบุคคลใน
ระบบประชาธิ ปไตย ซึ่ งไม่ถูกครอบงาความคิดด้วยอานาจภายนอก
2. ความแตกต่างในทางความคิดก่อให้เกิดแนวความคิดและวิธีการในการแก้ปัญหาได้
หลายรู ปแบบ
3. ก่อให้เกิดความคิดในเชิงสร้างสรรค์ โดยเฉพาะอย่างยิง่ เมื่อทั้งสองฝ่ ายหาทางออก
เพื่อแก้ไขปั ญหาขัดแย้งนั้นๆ
4. เพื่อที่จะอธิบายให้คนอื่นเห็นคล้อยตามแนวความคิดา จึงทาให้ตอ้ งพยายามสร้าง
ความแจ่มชัดแก่ความคิดที่เสนอไป อันเป็ นการทาให้ผเู ้ สนอแนวความคิดเกิดความเข้าใจลึกซึ้ งใน
เรื่ องนั้นหรื อรอบคอบยิง่ ขึ้น
5. ก่อให้เกิดความเคยชินที่จะแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ยอมรับฟังซึ่ งกันและกัน ซึ่ งถือ
ได้วา่ เป็ นการช่วยสร้างความเป็ นประชาธิ ปไตยในการทางาน
6. ทาให้ผรู ้ ่ วมงานได้มีโอกาสใช้ความคิด อันเป็ นการส่ งเสริ มให้ผปู ้ ฏิบตั ิงานมี
ความเจริ ญในการทางานมากขึ้น ถือได้วา่ เป็ นส่ วนหนึ่งของวิธีการพัฒนาบุคคล
อรุ ณ รักธรรม (2537) ได้กล่าวถึงผลดีของความขัดแย้ง คือ
1. ป้ องกันการหยุดอยูก่ บั ที่ของผลการปฏิบตั ิงานของแต่ละกลุ่มในองค์กร
2. เกิดความคิดที่สามเหนือกว่า
3. แต่ละกลุ่มได้แสวงหาแนวความคิดใหม่ๆ และเป็ นปัจจุบนั อยูเ่ สมอ
4. กระตุน้ ให้เกิดความกระตือรื อร้นและความอยากรู ้อยากเห็น
5. แต่ละกลุ่มได้สารวจตรวจสอบความคิดเห็น รวมทั้งวิธีการปฏิบตั ิงานของตนเอง
อย่างรอบคอบยิง่ ขึ้นว่าเหมาะสมดีแล้วหรื อไม่ เพื่อแข่งขันเอาชนะกลุ่มอื่นๆ ซึ่ งผลงานที่ได้ส่วน
หนึ่งจะเป็ นผลดีต่อองค์กร
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6. มุ่งแก้ปัญหาที่ไม่ชดั เจน ช่วยในการค้นคว้า กลัน่ กรองปั ญหา และแสวงหาวิธีในการ
แก้ปัญหาที่เด่นชัดให้ได้ผลดียงิ่ ขึ้น
7. ช่วยในการสร้างเอกลักษณ์ของกลุ่มแต่ละกลุ่ม
8. ช่วยกระตุน้ ให้เกิดการรวมพลังและสามัคคีกลมเกลียวกันยิง่ ขึ้นในองค์กร
9. ช่วยให้เกิดความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์ใหม่ๆ โดยการกระตุน้ ทางจิตใจและเปิ ดโอกาส
ให้ตรวจสอบ รวมทั้งแสดงความสามารถของแต่ละกลุ่มออกมาอยูเ่ สมอ
บุญมัน่ ธนาศุภวัฒน์ (2537) ได้กล่าวถึงผลดีของความขัดแย้ง ดังนี้
1. เป็ นการป้ องกันการหยุดอยูก่ บั ที่ ทาให้เห็นแนวทางความคิดที่แตกต่างกัน
2. เป็ นการบังคับให้บุคคลแสวงหาแนวความคิดที่ใหม่อยูเ่ สมอ
3. มุ่งขจัดปั ญหาที่เลื่อนลอย และแสวงหาแนวทางแก้ไขปั ญหาที่ชดั เจน
4. เป็ นการบังคับให้บุคคลได้สารวจตรวจสอบความคิดเห็นของตนเองว่าดีเลวอย่างไร
เหมาะสมหรื อไม่ ในการที่จะเอาชนะฝ่ ายตรงกันข้าม
5. ก่อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ใหม่
6. เป็ นการตรวจสอบความสามารถของตนอยูเ่ สมอ
7. ความขัดแย้งภายนอกจะช่วยกระตุน้ ให้มีความสามัคคีกลมเกลียวกันภายในองค์กร
8. ช่วยสร้างเอกลักษณ์ของกลุ่มและบุคคล
9. ช่วยกระตุน้ ให้เกิดความอยากรู ้อยากเห็น
สุ เทพ พงศ์ศรี วฒั น์ (2544) ได้กล่าวถึงผลดีอนั เนื่ องมาจากความขัดแย้งไว้ดงั นี้
1. ความขัดแย้งทาให้ปัญหาที่ถูกมองข้ามหรื อที่ถูกละเลย จะได้รับความสนใจนามา
พิจารณามากขึ้น
2. ความขัดแย้งเป็ นแรงจูงใจให้คนทั้งสองฝ่ ายรู ้และเข้าใจถึงจุดยืนของกันและกัน
ได้มากขึ้น
3. ความขัดแย้งช่วยกระตุน้ ให้เกิดความคิดและแนวทางใหม่ ซึ่ งจะนามาสู่ การเกิด
สิ่ งใหม่และการเปลี่ยนแปลงที่ดีข้ ึน
4. ความขัดแย้งช่วยให้การตัดสิ นใจดีข้ ึน กล่าวคือ เมื่อผูต้ ดั สิ นใจได้รับข้อมูลที่มี
มุมมองแตกต่างไปจากตนซึ่ งอาจขัดแย้งกัน แต่การมีขอ้ มูลที่หลากหลาย ครอบคลุมมากขึ้น ย่อม
ช่วยให้การตัดสิ นใจดีข้ ึนกว่าเดิม ทั้งนี้เพราะความขัดแย้งทาให้เกิดความจาเป็ นที่จะต้องพิสูจน์
สมมุติฐานและความเชื่ อของแต่ละฝ่ าย ต้องเผชิญกับความคิดใหม่ๆ และต้องพิจารณาในการปรับ
จุดยืนใหม่ของตน อย่างไรก็ตาม คนส่ วนใหญ่มกั ไม่พอใจที่จะดาเนิ นการตามแนวทางดังกล่าว จึง
ปล่อยให้ความขัดแย้งเกิดบานปลายจนกลายเป็ นความแตกแยกขึ้น
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5. ความขัดแย้งส่ งเสริ มให้คนเกิดความภักดีต่อกลุ่ม ส่ งผลให้เกิดแรงจูงใจที่จะทางาน
ของกลุ่มหรื อของหน่วยงานให้มีความสาเร็ จ
6. ความขัดแย้งที่เกิดขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิง่ ความคิดแย้งเชิ งความคิด (Cognitive
Conflict) ที่แตกต่างกัน ย่อมนามาสู่ การเปิ ดกว้างในการนาความคิดเหล่านั้นมาอภิปรายถกเถียงกัน
อย่างเต็มที่ ส่ งผลให้ผเู ้ กี่ยวข้องเกิดความผูกพันต่อองค์กรเพิ่มขึ้น
นอกจากผลดีของความขัดแย้งดังที่กล่าวมาแล้ว ความขัดแย้งก็ยงั มีผลเสี ย ซึ่ ง
Tannenbaum and Scheldon (1969) กล่าวถึงผลเสี ยของความขัดแย้ง ไว้ดงั นี้
1. ทนดูและร่ วมงานอยูไ่ ม่ได้ จาเป็ นต้องย้ายออกจากหน่วยงาน
2. ความเป็ นมิตรลดน้อยลง
3. ขาดบรรยากาศแห่งความไว้เนื้อเชื่อใจ มีการต่อสู ้กนั ด้วยอารมณ์ที่ขาดเหตุผล
4. มีการต่อต้านซึ่ งขัดกับวัตถุประสงค์ของหน่วยงานที่บางคนต้องการความสงบ
พนัส หันนาคินทร์ (2524) ได้กล่าวถึงผลเสี ยของการเกิดความขัดแย้ง ไว้ดงั นี้
1. ก่อให้เกิดความไม่คล่องตัวในการทางาน เสี ยเวลา เสี ยแรงงาน เปรี ยบเสมือน
เครื่ องจักรที่ขาดน้ ามันหล่อลื่น หรื อมีสิ่งที่ไม่พึงปราถนาเข้าไปขัดขวาง
2. ก่อให้เกิดความรู ้สึกในทางลบเกิดขึ้นระหว่างผูป้ ฏิบตั ิตามไม่วา่ จะระหว่างระดับ
เดียวกัน หรื อต่างระดับความรู ้สึก เช่นนี้ไม่เป็ นผลดีต่อการทางาน
3. ก่อให้เกิดการแตกความสามัคคี อาจจะมีการแยกเป็ นพวกเป็ นหมู่ตามความคิดเห็นที่
มีอยูเ่ หมือนกัน หาเหตุจบั ผิด ต่อต้านการทางานของหน่วยงาน หาเรื่ องใส่ ร้ายกัน บรรยากาศใน
การทางานเต็มไปด้วยความหวาดระแวง ปราศจากความสุ ข งานขององค์กรนั้นก็เสี ยหาย หรื อไม่
ดาเนินไปตามที่ควรจะเป็ น
4. ก่อให้เกิดความรู ้สึกว่าตนเองพ่ายแพ้ ทาให้เสี ยขวัญ เสี ยกาลังใจในการทางาน
เสี ยความเชื่อมัน่ ในตนเอง หรื อร้ายแรงกว่านั้นอาจทาให้เสี ยสุ ขภาพจิตได้ง่าย
อรุ ณ รักธรรม (2537) ได้กล่าวถึงผลเสี ยของความขัดแย้ง คือ
1. ทาให้เกิดการสู ญเสี ยกาลังคนขององค์กร เนื่องจากทนดูและทนร่ วมงานภายใน
บรรยากาศของความขัดแย้งอย่างรุ นแรงนั้นต่อไปไม่ได้
2. ทาให้มิตรภาพระหว่างบุคคลหรื อกลุ่มลดน้อยลงไปจากเดิมมาก
3. บรรยากาศของความเชื่ อถือและไว้วางใจซึ่ งกันและกันจะหมดไปจนอาจนามาซึ่ ง
การต่อสู ้หรื อทะเลาะวิวาทกันด้วยอารมณ์ไร้เหตุผลได้
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4. ทาให้เกิดการต่อต้านความขัดแย้งขึ้น เนื่องจากความขัดแย้งนั้นไปขัดกับ
วัตถุประสงค์ของกลุ่มที่ตอ้ งการทางานอย่างสงบและสันติ การทางานเป็ นทีมหรื อต้องการ
ความร่ วมมือร่ วมใจกันมากกว่าการแข่งขันชิงดีชิงเด่นกัน
5. เกิดการบิดเบือนการรับรู ้ โดยแต่ละกลุ่มจะมองทักษะและผลการปฏิบตั ิงานของ
พวกเขาว่าเหนือกว่าบุคคลอื่น
6. เกิดภาพลวงตาในทางลบขึ้น ความแตกต่างและข้อผิดพลาดในการปฏิบตั ิงานของ
กลุ่มที่ถูกมองเห็นจะมีมากกว่าความเป็ นจริ ง ในขณะเดียวกันที่แต่ละกลุ่มมองตัวเองจะเห็น
ข้อแตกต่างและข้อบกพร่ องน้อยกว่าที่ควรจะเป็ น
7. ทาให้เกิด “จุดบอด” ขึ้น โดยที่การผูกพันอยูก่ บั บทบาทและสถานภาพของกลุ่มแต่
ละกลุ่มมากเกินไป จนเกิดความกลัวต่อการพ่ายแพ้ในการแข่งขันระหว่างกลุ่ม จะทาให้ท้ งั สองฝ่ าย
ต่างก็มองไม่เห็นความคล้ายคลึงกันในเป้ าหมาย หรื อข้อเสนอของเขา โดยที่ถา้ มองเห็นเสี ยก่อนและ
ยอมรับแล้วจะทาให้ความขัดแย้งยุติลงไปได้
นอกจากนี้ เสริ มศักดิ์ วิศาลาภรณ์ (2534) ได้สรุ ปผลเสี ยของความขัดแย้งไว้ 13 ประการ
คือ
1. ขาดการยอมรับซึ่ งกันและกัน ขาดความไว้วางใจ ไม่เคารพซึ่ งกันและกัน บุคคลตั้ง
แง่และใช้เล่ห์เหลี่ยมเข้าหากัน
2. ขาดความร่ วมมือในการทางาน
3. ขาดความคิดริ่ เริ่ ม บุคคลจะทางานตามที่ถูกสัง่ เท่านั้น
4. การสื่ อสารถูกบิดเบือน
5. ทาให้เกิดความเครี ยด สุ ขภาพจิตเสี ย
6. ลดประสิ ทธิภาพในการทางาน
7. ทาลายความสามัคคีกลมเกลียวในกลุ่ม
8. เป็ นอุปสรรคต่อการตัดสิ นใจ ขาดข้อมูลในการตัดสิ นใจทาให้ตดั สิ นใจด้วย
ความเสี่ ยง
9. ไม่ส่งเสริ มให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
10. ทาให้บุคคลหรื อองค์กรเกิดความเสี ยหาย ทั้งชื่อเสี ยง เกียรติยศ ทุนทรัพย์ หรื อ
แม้แต่ชีวิต
11. ถ้าแก้ปัญหาไม่ดีอาจเป็ นเหตุนาไปสู่ ความขัดแย้งอย่างอื่นๆ อีก
12. คนไม่พอที่จะทางานเกิดการเฉื่ อยงาน
13. ทาให้สูญเสี ยกาลังคนเนื่องจากหนีออกไปจากองค์กร
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ปรี ยาพร วงศ์อนุตรโรจน์ (2544) ได้กล่าวถึงผลเสี ยของความขัดแย้งไว้ดงั นี้
1. คนทางานหมดกาลังใจ ท้อแท้ เบื่อหน่าย เกิดความเครี ยด บางคนก็ยา้ ยหรื อลาออก
โดยเฉพาะคนที่มีความขัดแย้งทางความคิดเกี่ยวกับเป้ าหมายขององค์กร ก่อให้เกิดการขาดกาลังคน
หน่วยงานอ่อนแอ
2. สัมพันธ์ภาพของความเป็ นมิตรระหว่างบุคคลลดลง
3. บรรยากาศของความเชื่ อถือและไว้วางใจระหว่างบุคคลหมดไป และเกิดความ
ทะเลาะเบาะแว้งขึ้นได้
4. มีแรงต่อต้าน ทาให้การทางานขาดความร่ วมมือไม่สามารถทางานเป็ นทีมได้
ความร่ วมมือร่ วมใจกันหมดไป
สุ เทพ พงศ์ศรี วฒั น์ (2544) ได้กล่าวถึงผลเสี ยของความขัดแย้งซึ่ งทาให้ผลงานของกลุ่ม
หรื อองค์กรลดลง ไว้ดงั นี้
1. ความขัดแย้งก่อให้เกิดอารมณ์เชิงลบที่เป็ นปฏิปักษ์ต่อกันอย่างรุ นแรง ส่ งผลให้แต่
ละฝ่ ายที่เกี่ยวข้องเกิดความเครี ยด
2. ความขัดแย้งขัดขวางและทาลายเส้นทางสื่ อสารระหว่างบุคคล กลุ่มหรื อแผนกงาน
ทาให้การประสานงานในการปฏิบตั ิงานเกิดการชะงักงัน
3. ความขัดแย้งเป็ นสิ่ งที่ทาให้ความตั้งใจและการใช้พลังความพยายามในการทางานให้
บรรลุเป้ าหมายองค์กรของแต่ละคนถดถอยลง
4. ความขัดแย้งส่ งผลกระทบทาให้ผนู้ าต้องปรับเปลี่ยนแบบผูน้ า (Leadership style)
เช่น จากผูน้ าแบบการมีส่วนร่ วม (Participative Style) ไปเป็ นแบบเผด็จการ (Authoritarian) ด้วย
ความจาเป็ นภายใต้ภาวะของความขัดแย้ง ทุกฝ่ ายมีความเครี ยดสู ง ผูน้ าจึงต้องเข้ามากากับดูแลและ
สั่งการด้วยตนเองมากขึ้น เพื่อไม่ให้ทิศทางที่เป็ นเป้ าหมายของงานหรื อองค์กรเบี่ยงเบนไป แต่แบบ
ภาวะผูน้ าเช่นนี้ทาให้บรรยากาศที่ดีของการทางานลดลงไปด้วยเช่นกัน
5. ทาให้แต่ละฝ่ ายที่ขดั แย้งกันเกิดการเล่นพรรคเล่นพวก เกิดอคติ ลาเอียง ขาด
ความยุติธรรม และอาจรุ นแรงถึงขั้นให้ร้ายป้ ายสี เพื่อจ้องทาลายกันทุกวิถีทาง
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ไพบูลย์ ฉิ่ งทองคา (2541) กล่าวว่า ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนต้องมีความตระหนักว่ามีหน้าที่
เป็ นผูแ้ ก้ปัญหา ปั ญหาความขัดแย้งบางอย่างสามารถแก้ไขได้ โดยทาเป็ นไม่รู้ไม่ช้ ีปล่อยให้ละลาย
หายไปหรื อเวลาผ่านไปก็อาจคลี่คลายได้ ความขัดแย้งที่ท้ งั สองฝ่ ายกาลังเผชิญหน้ากันอย่างรุ นแรง
ต้องรอเวลาจนกระทัง่ ทั้งสองฝ่ ายเห็นว่าการขัดแย้งมีแต่ทางเสี ยทั้งคู่ควรประนีประนอมกัน
การรวบรวมข้อมูลข่าวสารเป็ นเรื่ องจาเป็ นและมีความสาคัญต่อกระบวนการตัดสิ นใจ การแก้ปัญหา
บางอย่างต้องนามาพิจารณาแปลความ และตรวจสอบเพราะปั ญหาบางอย่างเป็ นปั ญหาที่มีเจตนา
สร้างขึ้น ซึ่ งสามารถทาได้ง่ายในรู ปแบบของการเขียนบัตรสนเท่ห์ การรับฟังไม่จาเป็ นต้องเชื่ อ
ทั้งหมด เพราะในที่สุดแล้วผูบ้ ริ หารต้องตัดสิ นใจเองและหากการตัดสิ นใจเกิดความผิดพลาด
ผูบ้ ริ หารก็ตอ้ งรับผลที่จะเกิดตามมา ขั้นตอนการรวบรวมข้อมูลมีความสาคัญมาก การตัดสิ นใจบน
ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องก็จะทาให้การสั่งการผิดพลาด การแก้ปัญหาบางอย่างผูบ้ ริ หารต้องเผชิญด้วย
ตนเอง ปั ญหาหลายอย่างควรให้ผรู ้ ่ วมงานช่วยกันแก้ไข ทางานเป็ นทีมและแก้ปัญหาเชิ งระบบ
การทางานอย่างมีแผน และมีเป้ าหมาย เป็ นมาตรการแก้ปัญหาที่ดี ผูบ้ ริ หารควรฝึ กให้ผบู ้ ริ หารระดับ
ล่างมีความรู ้ ความสามารถและมีประสบการณ์พอที่จะช่วยแก้ปัญหาได้ การแก้ปัญหาจะพึ่งเฉพาะ
หลักการและวิธีการยังไม่พอ ผูบ้ ริ หารจะต้องมีความละเอียดอ่อนในการเลือกใช้บุคลิกภาพของตน
ให้เหมาะสมกับผูท้ ี่เกี่ยวข้อง ทั้งในลักษณะท่าทาง ท่วงทีวาจา กิริยามารยาทให้นุ่มนวล แนบเนียน
ผูบ้ ริ หารจึงควรหาประสบการณ์และการเรี ยนรู ้เทคนิคการแก้ปัญหา ควรเข้าใจความอยากและ
ความต้องการในการดาเนิ นชี วติ ของมนุษย์ เพื่อเข้าถึงจิตใจคนและแสวงหาความร่ วมมือให้ทางาน
อย่างเต็มใจ เพื่อบรรลุเป้ าหมาย การแก้ปัญหาต้องเรี ยนรู ้จากประสบการณ์ตรงที่เคยแก้ปัญหาใน
สถานการณ์หลากหลายจนเกิดความชานาญ สามารถวิเคราะห์ปัญหาได้ถูกต้อง มองเห็นปั ญหาและ
แนวทางแก้ไขได้
จากแนวความคิดของนักวิชาการศึกษา ผลของความขัดแย้งพอจะสรุ ปได้วา่
ความขัดแย้งมีท้ งั ผลดีและผลเสี ยต่อองค์กร ผลดีหรื อผลในการสร้างสรรค์ จะช่วยกระตุน้
ความตื่นตัวและความสนใจ เพิม่ ความสามัคคี ผลเสี ยหรื อผลในทางทาลาย ทาให้เกิดความสับสน
กดดัน และก้าวร้าว เกิดการปฏิเสธ ไม่ให้ความร่ วมมือ อาจเกิดการขยายตัวของข้อขัดแย้งแบบ
บานปลายได้ ดังนั้น ผูบ้ ริ หารในองค์กร สามารถนาผลดีที่เกิดจากความยัดแย้งไปใช้ในเกิด
ประโยชน์ในองค์กร และผูบ้ ริ หารองค์กรต้องหาทางลดผลเสี ยของความขัดแย้งเพื่อไปไม่ให้เกิด
ผลเสี ยต่อองค์กรได้ นอกจากนี้ผบู้ ริ หารต้องมีบุคลิกภาพวางตนให้เหมาะสมกับผูท้ ี่เกี่ยวข้อง ทั้งใน
ลักษณะท่าทาง ท่วงทีวาจา กิริยามารยาทให้นุ่มนวล แนบเนียน หมัน่ หาประสบการณ์และ
การเรี ยนรู ้เทคนิคการแก้ปัญหาอยูเ่ สมอ
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รู ปแบบกระบวนการของความขัดแย้ ง
เนื่องจากความขัดแย้งเป็ นกระบวนการ และในกระบวนการของความขัดแย้ง
ประกอบด้วยสถานการณ์ของความขัดแย้ง และขั้นตอนต่างๆ ของความขัดแย้ง ในสถานการณ์
ของความขัดแย้งจะประกอบด้วยองค์ประกอบต่างๆ เช่น พฤติกรรมและปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
ในที่น้ ีจะอธิ บายถึงกระบวนการของความขัดแย้งตามแนวคิดของ ฟิ ลเลย์ (Filley, 1975) โธมัส
(Thomas, 1976) (เสริ มศักดิ์ วิศาลาภรณ์, 2540) และรอบบินส์ (Robbins, 1996) ซึ่งมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้
กระบวนการของความขัดแย้ งตามแนวคิดของฟิ ลเลย์
Filley (1975) ได้เสนอแนะว่าสถานการณ์ของความขัดแย้งมีองค์ประกอบและลักษณะ
ที่สาคัญ คือ บุคคลกลุ่มพวกอย่างน้อย 2 ฝ่ ายที่เกี่ยวข้องกัน และมีปฏิสัมพันธ์บางอย่างต่อกัน
ต่างฝ่ ายมีจุดมุ่งหมายเฉพาะหรื อมีค่านิยมเฉพาะของตนเอง โดยที่จุดมุ่งหมาย หรื อค่านิยมนั้นอาจ
เป็ นจริ ง หรื ออาจเป็ นสิ่ งที่รับรู ้โดยอีกฝ่ ายหนึ่ง ลักษณะของปฏิสัมพันธ์จะปรากฏเป็ นพฤติกรรมที่
แสดงการข่มขู่ การลดหรื อการกดดันฝ่ ายตรงข้าม หรื อการแสดงเพื่อให้ได้ชยั ชนะ โดยแสดงการ
กระทาที่ตรงกันข้ามต่อกัน เป็ นปฏิปักษ์ต่อกัน แต่ละฝ่ ายต่างก็พยายามสร้างสภาวะของความไม่
สมดุลหรื อแสดงว่ามีอานาจเหนืออีกฝ่ ายหนึ่ง ความขัดแย้งเป็ นกระบวนการที่เกิดขึ้นทั้งสองฝ่ าย
หรื อมากกว่าสองฝ่ าย เขาได้เสนอแนะว่า กระบวนการแบ่งความขัดแย้งออกเป็ น 6 ขั้นตอน คือ
1. สภาพการณ์ก่อนการเกิดความขัดแย้ง (Antecedent Conditions of Conflict) เป็ น
ลักษณะของสภาพการณ์ที่อาจปราศจากความขัดแย้ง แต่จะนาไปสู่ ความขัดแย้ง
2. ความขัดแย้งที่รับรู้ได้ (Perceived Conflict) เป็ นการรับรู ้จากสภาพการณ์ที่เกิดขึ้น
ของฝ่ ายต่าง ๆ ว่ามีความขัดแย้งเกิดขึ้น
3. ความขัดแย้งที่รู้สึกได้ (Felt Conflict) เป็ นความรู ้สึกของบุคคลว่าเกิดความขัดแย้ง
ขึ้น โดยอาจมี ความรู ้สึกว่า ถูกคุกคาม ถูกเกลียดชัง กลัวหรื อไม่ไว้ใจ
4. พฤติกรรมที่ปรากฏชัด (Manifest Behavior) เป็ นการแสดงออกของบุคคลเมื่อรับรู้
หรื อรู้สึกว่ามีความขัดแย้งเกิดขึ้น อาจแสดงความก้าวร้าว การแข่งขัน การโต้เถียง หรื อการแก้ปัญหา
5. การแก้ปัญหาหรื อระงับความขัดแย้ง (Conflict Resolution of Suppression) เป็ นการ
ทาให้ความขัดแย้งสิ้ นสุ ดลง อาจโดยการให้ทุกฝ่ ายตกลงกัน หรื อเป็ นการทาให้ฝ่ายใดฝ่ ายหนึ่งชนะ
ไป
6. ผลจากการแก้ปัญหา (Resolution Aftermath) เป็ นผลที่เกิดขึ้นตามมาภายหลังจาก
การแก้ปัญหาความขัดแย้งแล้ว
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กระบวนการของความขัดแย้ งตามแนวคิดของโธมัส
ในอีกทัศนะหนึ่งที่เห็นว่าความขัดแย้งเป็ นกระบวนการนั้น ความขัดแย้งระหว่างสอง
ฝ่ ายจะเกิดขึ้นเป็ นตอนๆ ในแต่ละตอนจะมีเหตุการณ์เกิดขึ้นตามลาดับ เหตุการณ์เหล่านี้ จะ
เคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงอยูเ่ สมอ เมื่อความขัดแย้งตอนแรกสิ้ นสุ ดลงก็จะเกิดความขัดแย้งในตอน
ต่อไปอีก ความขัดแย้งในตอนใหม่น้ ีก็จะมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตามลาดับ ซ้ ากับความขัดแย้งในตอน
แรก ในขั้นสุ ดท้ายของความขัดแย้งในแต่ละตอนนั้น พฤติกรรมของฝ่ ายหนึ่งจะเป็ นตัวกระตุน้ หรื อ
เป็ นสิ่ งเร้าให้อีกฝ่ ายหนึ่งแสดงพฤติกรรมตอบสนอง ความขัดแย้งในตอนใหม่เป็ นผลมาจาก
ความขัดแย้งในตอนก่อนๆ
Thomas (1976) แสดงให้เห็นว่า ความขัดแย้งเป็ นกระบวนการที่เกิดขึ้นเป็ นตอนๆ ใน
แต่ละตอนจะมีเหตุการณ์เกิดขึ้นตามลาดับดังนี้ ความขัดแย้งเกิดจากความคับข้องใจ (Frustration)
ของฝ่ ายหนึ่งที่เกิดจากการที่ถูกอีกฝ่ ายหนึ่งกระทา การกระทาที่ก่อให้เกิดความคับข้องใจ เช่น ไม่
เห็นด้วย ไม่ช่วยเหลือ ดูถูกเอาเปรี ยบ ให้ร้าย ไม่อนุมตั ิ เป็ นต้น ผลของความคับข้องใจจะทา ให้เกิด
มโนทัศน์ (Conceptualization) เกี่ยวกับความขัดแย้ง คู่กรณี พยายามจะเข้าใจธรรมชาติของ
ความขัดแย้ง แต่การรับรู ้ของบุคคลเป็ นจิตวิสัยและมักจะลาเอียง ดังนั้น จึงจะหาหลักฐานหรื อ
เหตุผลมาประกอบว่าการรับรู ้ของตนมีต่อความขัดแย้งนั้นถูกต้อง คนที่พบกับความขัดแย้งจะคิดหา
วิธีแก้ปัญหาความขัดแย้ง หรื อเมื่อพบกับความขัดแย้งก็จะพยายามหาทางออก จากงานวิจยั พบว่า
คนส่ วนใหญ่จะหาทางออกด้วยการเอาแพ้เอาชนะมากกว่าอย่างอื่น เมื่อเกิดความขัดแย้งขึ้นบุคคลจะ
แสดงพฤติกรรม (Behavior) ออกมา พฤติกรรมที่แสดงออกมาอาจเป็ นการเอาชนะ การแข่งขัน
การต่อรอง การร่ วมมือ การหลีกเลี่ยง หรื อการผ่อนปรนเข้าหากัน เมื่อฝ่ ายหนึ่งแสดงพฤติกรรม
ออกมาก็จะมีปฏิกิริยา (Reactions) ของอีกฝ่ ายหนึ่งที่มีต่อพฤติกรรมที่แสดงออกมานั้น ปฏิกิริยาของ
อีกฝ่ ายหนึ่งอาจทาให้เพิ่มหรื อลดความขัดแย้งก็ได้ ในขั้นนี้แต่ละฝ่ ายอาจจัดการกับความขัดแย้งเอง
หรื อให้บุคคลที่สาม เช่น ผูบ้ ริ หารมาจัดการกับความขัดแย้งให้ ไม่วา่ จะจัดการกับความขัดแย้ง
อย่างไรก็ตาม ก็จะมีผลของความขัดแย้ง (Outcome) ที่เกิดขึ้นตามมา ถ้าหากทั้งสองฝ่ ายพอใจ
ความขัดแย้งก็อาจสิ้ นสุ ดลง ถ้าฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่งไม่พอใจ เกิดความคับข้องใจ ผลของความขัดแย้ง
ในตอนนี้จะทาให้เกิดความขัดแย้งในตอนต่อไปอีก
Anderson (1988) กล่าวว่า กระบวนการบริ หารความขัดแย้งมี 4 ขั้นตอน คือ
1. การวินิจฉัยความขัดแย้งหรื อการหาสาเหตุที่แท้จริ งว่าความขัดแย้งเกิดจากการ
ทางาน ซึ่ งต้องอาศัยซึ่ งกันและกัน หรื อเกิดจากการกระทา การจัดการที่แตกต่างกัน การคาดหวัง
เป้ าหมายและโครงสร้างที่ต่างกัน
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2. การนิยามปัญหาความหมายความขัดแย้ง ผูบ้ ริ หารจะต้องพิจารณาธรรมชาติของ
ความขัดแย้งว่าเป็ นความขัดแย้งระหว่างกลุ่มหรื อบุคคล การนิยามปั ญหามีความสาคัญ เพราะจะทา
ให้เข้าใจขอบเขตการจัดการขัดแย้งได้ชดั เจน
3. การพิจารณาผลที่จะตามมาของความขัดแย้ง เป็ นการพิจารณาว่าผลของ
ความขัดแย้งที่จะเกิดขึ้นมานั้นเป็ นไปในทางที่ดีหรื อไม่ดี ซึ่ งเป็ นผลที่ได้รับในขณะนี้ หรื อผลที่จะ
ต้องการในอนาคตว่าต้องการอะไร
4. ขั้นยุทธศาสตร์ ในการบริ หารความขัดแย้ง เป็ นการใช้เทคนิควิธีการในการแก้ไข
ปั ญหาความขัดแย้ง มีเทคนิคหลายวิธีในการแก้ไขปั ญหาความขัดแย้ง ซึ่ งควรใช้ให้เหมาะสมกับ
ปัญหาและสถานการณ์
กระบวนการของความขัดแย้ งตามแนวคิดของรอบบินส์
Robbins (1996) ได้เสนอกระบวนการความขัดแย้ง (Conflict process) ไว้
ประกอบด้วย 4 ขั้น คือ
ขั้นที่ 1 ความขัดแย้งที่ซ่อนอยูภ่ ายใน (Potential Opposition) สภาวะ (Condition) ที่
สร้างโอกาสเพื่อให้เกิดความขัดแย้งขึ้น เหตุที่สาคัญของการเกิดภาวะดังกล่าวมี 3 ลาดับขั้น คือ
1. การติดต่อสื่ อสาร (Communication) เป็ นการให้ความหมายของคาที่ยาก
การแลกเปลี่ยนข้อมูลที่ยงั ไม่เพียงพอ เป็ นต้น
2. โครงสร้าง (Structure) ซึ่งรวมไปถึงขนาด ระดับของความชานาญเฉพาะของสมาชิก
กลุ่ม ความชัดเจนของขอบเขตของอานาจ แบบของภาวะผูน้ า ความสอดคล้องกันในเป้ าหมาย เป็ น
ต้น
3. ตัวแปรส่ วนบุคคล (Personal Variable) ซึ่ งได้แก่ ค่านิยมของแต่ละคน ลักษณะของ
บุคลิกภาพแต่ละคน เป็ นต้น
เหล่านี้ลว้ นแต่เป็ นเหตุสาคัญของการเกิดภาวะที่สร้างความขัดแย้งที่ซ่อนศักยภาพไว้
ภายใน ยังไม่มีการรับรู ้และเกิดความรู ้สึกที่ขดั แย้งแต่อย่างใด
ขั้นที่ 2 การรับรู ้และการทาให้เป็ นส่ วนตัว (Recognition and Personalization) เมื่อ
สภาวะความขัดแย้งที่ซ่อนศักยภาพไว้ดงั กล่าวแล้วในขั้นที่ 1 เกิดความคับข้อง (Frustration) ขึ้นแล้ว
ศักยภาพที่ซ่อนอยูภ่ ายในก็จะปรากฎออกมา เมื่อฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่งถูกทาให้กระทบและรับรู ้โดย
ความขัดแย้งนั้น อาจแยกเป็ น 2 ขั้นย่อย ๆ คือ
1. ความขัดแย้งที่รับรู้ได้ (Perceived Conflict) เป็ นการรับรู ้ความขัดแย้งโดยผูเ้ กี่ยวข้อง
ฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่งหรื อมากกว่า

77
2. ความขัดแย้งที่รู้สึกได้ (Felt Conflict) เป็ นความเกี่ยวพันทางอารมณ์ในการสร้าง
ความขัดแย้ง เช่น ความโกรธ ความเครี ยด ความคับข้องใจ และความโมโหฉุ นเฉียว เป็ นต้น
ขั้นที่ 3 พฤติกรรม (Behavior) ความขัดแย้งเมื่อเข้าสู่ ข้ นั ที่ 3 นี้ ผูเ้ กี่ยวข้องจะมีการ
กระทาให้ไร้ผลต่อการทาให้บรรลุเป้ าหมายของอีกฝ่ ายหนึ่ง หรื อพยายามป้ องกันการเพิ่ม
ผลประโยชน์ของคนอื่น การกระทาเช่นนี้ ตอ้ งเกิดความตั้งใจที่จะให้เป็ นเช่นนั้น นัน่ ก็คือจะต้องใช้
พลังความพยายามอย่างรู ้สานึกหรื อจงใจเพื่อที่จะให้อีกฝ่ ายหนึ่งไร้ผล ณ จุดที่เป็ นหัวเลี้ยวหัวต่อนี้
ความขัดแย้งจะปรากฎออกมาอย่างเปิ ดเผย เรี ยกว่าความขัดแย้งที่ปรากฎชัด (Over Conflict) ซึ่งจะ
ครอบคลุมอยูต่ ลอดช่วงระยะของพฤติกรรม คือ จะเริ่ มจากพฤติกรรมในรู ปแบบของการขัดขวาง
ที่มีเล่ห์กล อ้อมค้อมและถูกควบคุมอย่างสู งไปสู่ รูปแบบที่ตรงไปตรงมา ก้าวร้าว รุ นแรงและเป็ น
ความพยายามต่อสู ้ดิ้นรนที่ควบคุมไม่ได้
ขั้นที่ 4 ผลลัพธ์ (Outcomes) ขั้นนี้เกี่ยวเนื่องกันระหว่างพฤติกรรมขัดแย้งที่ปรากฏชัด
กับพฤติกรรมควบคุมความขัดแย้ง ได้ผลลัพธ์เป็ นผลที่ตามมาของความขัดแย้ง ซึ่ งผลที่ตามมา
ดังกล่าว อาจเป็ นประโยชน์หรื อเพิม่ การปฏิบตั ิงานกลุ่มให้ดีข้ ึน และในทางกลับกันก็อาจพิจารณา
ว่าผลลัพธ์ที่ตามมาไม่เป็ นประโยชน์หรื อลดการปฏิบตั ิงานกลุ่มให้ต่าลงก็เป็ นได้
การบริหารความขัดแย้ง
การบริ หารความขัดแย้งหรื อการจัดการความขัดแย้ง มีรูปแบบในการใช้วธิ ี การแก้ไข
ความขัดแย้งแตกต่างกันออกไป ตามแนวคิด ความเข้าใจในปั ญหา และความเชื่อ ซึ่ งขึ้นอยูก่ บั
สถานการณ์ในขณะนั้นเป็ นองค์ประกอบสาคัญ ขึ้นอยูก่ บั ผูบ้ ริ หารที่จะใช้ดุลพินิจพิจารณาให้
ถ่องแท้ดีเสี ยก่อนและจึงจะนาไปใช้ได้ (วิเชียร วิทยอุดม, 2555) ความขัดแย้งเกิดขึ้นได้ง่ายแต่มกั จะ
แก้ไขได้ยาก การดาเนิ นการบริ หารความขัดแย้งให้เกิดการสร้างสรรค์และมีประโยชน์ต่อหน่วยงาน
โดยการลดหรื อระงับความขัดแย้งให้อยูใ่ นระดับที่เหมาะสม และกระตุน้ ให้เกิดความขัดแย้งที่
สร้างสรรค์เพื่อการพัฒนา ซึ่งผูบ้ ริ หารจะต้องดาเนินการแก้ไขด้วยปั ญญาและความสุ ขมุ รอบคอบ
ไม่ควรจะละเลยกับความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในลักษณะทาตัวอยูเ่ หนื อความขัดแย้ง ผูบ้ ริ หารจะต้องหา
กลยุทธ์ที่หลากหลายในการบริ หารความขัดแย้งนั้นๆ กลยุทธ์ในการแก้ปัญหาความขัดแย้ง เป็ น
ส่ วนหนึ่งของยุทธศาสตร์ ในการแก้ปัญหาความขัดแย้ง (นนท์ นนท์พยอม, 2545)
โดยทัว่ ไปแล้ว ยุทธศาสตร์ ในการแก้ปัญหาความขัดแย้งจะมีอยู่ 3 แบบ
(มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช, 2544) ดังนี้
1. แบบแพ้- ชนะ (Win-Lose Strategy)
2. แบบแพ้-แพ้ (Lose-Lose Strategy) หรื อแบบประนีประนอม (Compromise)
3. แบบชนะ-ชนะ (Win-Win Strategy)
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จรรยา พุคยาภรณ์ (2549) กล่าวว่า กลยุทธ์ความขัดแย้งในองค์กรประกอบด้วย 3
ประการ คือ
1. สมรรถภาพ คือ ความสามารถของบุคคลในองค์กรในการจัดการความขัดแย้ง
2. โครงสร้าง คือ ระบบขององค์กร
3. วัฒนธรรม คือ ค่านิยม คุณค่า และทัศนคติที่มีอิทธิ พลในพฤติกรรมของความขัดแย้ง
ในองค์กร
การจะเลือกใช้ยทุ ธศาสตร์ ในการแก้ปัญหาความขัดแย้งแบบใดนั้น ขึ้นอยูก่ บั
องค์ประกอบต่าง ๆ ดังนี้
1. ประสบการณ์เดิมเกี่ยวกับความขัดแย้งของแต่ละคน
2. การรับรู ้เกี่ยวกับอานาจในสถานการณ์ขดั แย้ง
3. ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลก่อนเกิดความขัดแย้ง
4. มีทกั ษะที่จาเป็ นในการแก้ไขความขัดแย้ง เช่น ความสามารถในการสื่ อสาร การฟัง
และการเจรจา เป็ นต้น
ยุทธศาสตร์ ในการแก้ปัญหาความขัดแย้งแต่ละแบบมีท้ งั ส่ วนดีและส่ วนด้อย ดังนั้นจึง
จาเป็ นจะต้องเลือกใช้ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ และตระหนักถึงผลที่จะเกิดตามมา ซึ่งแบบต่างๆ
ของการจัดการกับความขัดแย้งที่สาคัญ ๆ มีดงั นี้
1. แบบของการจัดการกับความขัดแย้งตามแนวคิดของรอบบินส์ (Robbins, 1974) ได้
เสนอวิธีการแก้ไขความขัดแย้งไว้ 7 ประการดังนี้
1.1 การหาทรัพยากรเพิ่มขึ้น ในกรณี ที่ขอ้ ขัดแย้งมาจากการมีทรัพยากรจานวน
จากัดและหาได้ยาก การขยายหรื อเพิ่มทรัพยากรให้มากขึ้นเป็ นการแก้ไขความขัดแย้งได้อย่างหนึ่ง
แต่วธิ ี น้ ีมีขอ้ จากัดด้านความสามารถในการเพิ่มทรัพยากรขององค์กรเอง
1.2 การหลีกเลี่ยงความขัดแย้ง ทาได้โดยให้ฝ่ายหนึ่งฝ่ ายใดถอนตัวหรื อหลีกทาง
ไปโดยไม่มีการเผชิ ญหน้า หรื อให้แต่ละฝ่ ายใช้ความระมัดระวังในการดาเนิ นการเพื่อมิให้
กระทบกระทัง่ ฝ่ ายอื่นจนเกิดความขัดแย้งขึ้น
1.3 การแยกแยะสิ่ งที่ต่างออกไป เป็ นการขจัดความแตกต่าง ซึ่ งอาจเป็ นเป้ าหมาย
แนวคิด วิธีการ โดยปรับเข้าหากัน แนวทางหนึ่งที่ใช้ในเรื่ องนี้ คือการสร้างเป้ าหมายร่ วมกันและใช้
การทางานเป็ นทีมเข้าเสริ ม
1.4 การประนีประนอม เป็ นการลดข้อเรี ยกร้องของแต่ละฝ่ ายลงเพื่อให้เข้าถึงจุดที่
ตกลงกันได้ในลักษณะหันหน้าเข้าหากัน ซึ่ งแต่ละฝ่ ายจะมีความพึงพอใจบ้างแม้จะไม่เต็มที่อย่างที่
ต้องการ
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1.5 การใช้อานาจกฎหมายบังคับ เป็ นกรณี ที่ผบู ้ ริ หารเห็นว่า จาเป็ นต้องดาเนินการ
โดยเร่ งด่วน และไม่อาจเสี ยเวลาในการแก้ปัญหาความขัดแย้ง ผูบ้ ริ หารอาจใช้อานาจที่มีอยูส่ ั่งการ
โดยไม่มีการโต้แย้งและแสดงตนเป็ นผูร้ ับผิดชอบในการสั่งการนั้นเอง
1.6 เปลี่ยนทรัพยากรมนุษย์ ถ้าหากปัญหาความขัดแย้งที่เกิดขึ้นมาจากตัวบุคคลก็
อาจจาเป็ นต้องปรับปรุ งบุคคลให้มีพฤติกรรมที่ลดความขัดแย้งลง โดยการให้การศึกษา การเพิ่ม
ทักษะความสัมพันธ์ มนุษย์สมั พันธ์ การฝึ กอบรมเป็ นกลุ่ม การจัดประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
การพัฒนาทีมงาน แต่ถา้ ยังไม่อาจลดความขัดแย้งได้ก็อาจต้องเปลี่ยนตัวบุคคลผูร้ ับผิดชอบ
1.7 การเปลี่ยนโครงสร้างองค์กร เป็ นการเปลี่ยนโครงสร้างที่เป็ นทางการ ให้
สามารถสื่ อข้อมูลข่าวสารได้ชดั เจน มีกลไกสร้างความเข้าใจที่ดีระหว่างบุคคลและกลุ่มมีระบบ
ย้อนกลับ โดยการร้องทุกข์ อุทธรณ์ หรื อการตรวจสอบที่มีประสิ ทธิภาพ
2. แบบของการจัดการกับความขัดแย้งตามแนวคิดของโธมัสและคิลแมนน์ (Thoman
and Kilmann, 1987) ได้แบ่งวิธีจดั การกับความขัดแย้งเป็ น 5 แบบ คือ
2.1 การเอาชนะ (Competition) เป็ นการแสดงพฤติกรรมมุ่งเอาชนะในระดับสู ง
และแสดงพฤติกรรมร่ วมมือในระดับต่า เป็ นพฤติกรรมที่เน้นการเอาใจตนเอง มุ่งชัยชนะของตน
เป็ นประการสาคัญ โดยไม่คานึงถึงประโยชน์หรื อความสู ญเสี ยของผูอ้ ื่น พฤติกรรมที่แสดงออก มุ่ง
ที่การแพ้ชนะ โดยอาศัยอานาจตาแหน่ง หรื อสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ แสดงการคุกคาม ข่มขู่ หรื อ
แม้แต่การอ้างระเบียบ เพียงเพื่อจะให้ตนได้ประโยชน์ และได้ชยั ชนะในที่สุด เข้าทานองที่วา่ ถ้าไม่
รบก็ไม่ชนะ
2.2 การร่ วมมือ (Collaboration) เป็ นการแสดงพฤติกรรมมุ่งเอาชนะในระดับสู ง
และแสดงพฤติกรรมร่ วมมือในระดับสู งด้วย เป็ นการมุ่งที่จะเอาชนะ และขณะเดียวกันก็ให้ความ
ร่ วมมืออย่างเต็มที่ในการแก้ปัญหาความขัดแย้ง เป็ นพฤติกรรมของบุคคลที่มุ่งจะให้เกิดความพอใจ
ทั้งแก่ตนเองและบุคคลอื่น การร่ วมมือเป็ นพฤติกรรมที่ตรงกันข้ามกับการหลีกเลี่ยงพฤติกรรม
ลักษณะนี้เป็ นความร่ วมมือร่ วมใจในการแก้ปัญหาที่มุ่งจะให้เกิดการชนะ – ชนะทั้งสองฝ่ ายเข้า
ทานองที่วา่ สองหัวดีกว่าหัวเดียว
2.3 การประนีประนอม (Compromising) เป็ นการแสดงพฤติกรรมทั้งมุ่งเอาชนะ
และแสดงพฤติกรรมร่ วมมือในระดับปานกลาง เป็ นจุดยืนระหว่างมิติการเอาใจตนเองและมิติ
การเอาใจผูอ้ ื่น เป็ นแบบของการเจรจาต่อรองที่มุ่งให้ท้ งั สองฝ่ ายมีความพอใจบ้าง เป็ นลักษณะที่
หากจะได้บา้ งก็ควรจะยอมเสี ยบ้าง หรื อในลักษณะที่มาพบกันครึ่ งทาง พฤติกรรมประนีประนอม
นั้นทั้งสองฝ่ ายมีความพอใจมากกว่าพฤติกรรมหลีกเลี่ยง แต่ท้ งั สองฝ่ ายมีความพอใจน้อยกว่า
พฤติกรรมร่ วมมือ พฤติกรรมการประนีประนอมสะท้อนให้เห็นถึงความขัดแย้งแบบ
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Zero – Sum Conflict โดยมีความเชื่อว่าผลของความขัดแย้งจะมีค่าออกมาคงที่ เมื่อฝ่ ายหนึ่งได้อีก
ฝ่ ายหนึ่งเสี ย การประนีประนอมเป็ นพฤติกรรมที่เหมาะสมในการแสดงออก เมื่อเผชิ ญกับ
ความขัดแย้งโดยที่ตอ้ งการจะพยายามรักษาหน้าของทั้งสองฝ่ าย หรื อความขัดแย้งนั้นเกิดจากการ
แข่งขันเพื่อจะได้ทรัพยากรที่มีอยูอ่ ย่างจากัด การประนีประนอมเป็ นลักษณะของการพบกันครึ่ งทาง
2.4 การหลีกเลี่ยง (Avoiding) เป็ นการแสดงพฤติกรรมมุ่งเอาชนะในระดับต่า และ
แสดงพฤติกรรมร่ วมมือในระดับต่าด้วย เป็ นการไม่สู้ปัญหาและไม่ร่วมมือในการแก้ปัญหา ไม่
สนใจความต้องการของตนเองและความสนใจของผูอ้ ื่น แสดงอาการหลีกเลี่ยงปัญหา เฉื่อยชา และ
ไม่สนใจความขัดแย้งที่เกิดขึ้น พยายามทาตัวอยูเ่ หนือความขัดแย้งโดยเชื่ อว่าความขัดแย้งจะลดลง
เมื่อเวลาผ่านเลยไป โดยมีปัจจัยต่างๆ เข้ามาช่วยแก้ไขตามธรรมชาติ ข้อเสี ยของพฤติกรรม
การหลีกเลี่ยงก็คือ ความขัดแย้งบางอย่างอาจรุ นแรงขึ้นจนกระทัง่ ไม่อยูใ่ นวิสัยที่จะแก้ไขได้ แต่ถา้
หากสถานการณ์ความขัดแย้งไม่รุนแรงและไม่อยูใ่ นเวลาวิกฤต การแสดงพฤติกรรมหลีกเลี่ยงต่อ
ความขัดแย้งก็อาจมีประโยชน์บา้ ง พฤติกรรมการหลีกเลี่ยงมีลกั ษณะคล้ายๆ กับการเฉยไว้แล้วจะดี
เอง
2.5 การยอมให้ (Accommodation) เป็ นการแสดงพฤติกรรมมุ่งเอาชนะในระดับต่า
และแสดงพฤติกรรมร่ วมมือในระดับสู ง เป็ นพฤติกรรมที่เน้นการเอาใจผูอ้ ื่น เป็ นผูเ้ สี ยสละ ปล่อย
ให้ผอู ้ ื่นดาเนินการไปตามที่เขาชอบ แม้เราจะไม่เห็นด้วยก็ตาม การยอมให้เป็ นพฤติกรรมที่ตรงกัน
ข้ามกับการเอาชนะ ผูท้ ี่แสดงพฤติกรรมการยอมให้นอกจากจะเป็ นผูเ้ สี ยสละแล้ว ยังเป็ นผูท้ ี่ไม่
ต้องการให้เกิดการบาดหมางใจระหว่างบุคคล หากความขัดแย้งเกิดจากการแข่งขัน เพื่อที่จะได้
ทรัพยากรที่มีอยูอ่ ย่างจากัดแล้ว หัวหน้าที่แสดงพฤติกรรมยอมให้น้ นั ลูกน้องมักจะไม่ชอบและมี
ความขุ่นเคืองเพราะไม่มีทรัพยากรมากพอที่จะปฏิบตั ิงานให้ได้ดีได้ พฤติกรรมการยอมให้คล้ายกับ
ภาษิตที่วา่ เอาไมตรี ชนะศัตรู หรื อแพ้เป็ นพระชนะเป็ นมาร
3. แบบของการจัดการกับความขัดแย้งตามแนวคิดของ Hawat and London (1980)
ได้แก่
3.1 วิธีเผชิญหน้า (Confrontation) เป็ นวิธีจดั การความขัดแย้งที่ผบู้ ริ หารกล้าเผชิญ
กับปั ญหาโดยตรงและเปิ ดเผย หยิบยกปั ญหามาพิจารณา กล้าที่จะแสดงความคิดเห็นอย่างชัดเจน
หาวิธีการแก้ไขความขัดแย้ง ไม่ทอดทิ้งปั ญหาจนกว่าจะจัดการแก้ไขเรี ยบร้อยแล้ว
3.2 วิธีหลีกเลี่ยง (Withdrawal) เป็ นวิธีจดั การความขัดแย้งที่ผบู ้ ริ หารพยายามไม่เข้า
ไปเกี่ยวข้องด้วย เพิกเฉยไม่รับไม่รู้วา่ มีปัญหาขัดแย้งเกิดขึ้น ถอนตัวออกจากสถานการณ์ขดั แย้ง
และหลีกเลี่ยงการโต้เถียงที่จะนาไปสู่ การทะเลาะวิวาท
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3.3 วิธีบงั คับ (Forcing) เป็ นวิธีจดั การความขัดแย้งที่ผบู้ ริ หารใช้อานาจบังคับให้
ผูอ้ ื่นยอมรับความคิดเห็นของตน เชื่ อมัน่ ใจความคิดและวิธีการของตน ไม่ยอมรับคาปฏิเสธจาก
ผูอ้ ื่น ยืนกรานเรี ยกร้องให้ผอู้ ื่นดาเนินการตามวิธีการของตน
3.4 การไกล่เกลี่ย (Smoothing) เป็ นวิธีจดั การความขัดแย้งที่ผบู้ ริ หารพยายามทาให้
เห็นว่า ปั ญหาที่เกิดขึ้นเป็ นเรื่ องเล็กน้อย พยายามกลบเกลื่อนหาทางเจรจาต่อรอง เพื่อลด
ความแตกต่างในความคิดเห็นและวิธีการ พยายามย้าให้สมาชิกเห็นความสาคัญในความสาเร็ จของ
องค์กรมากกว่าความแตกต่างในวิธีดาเนินการ
3.5 การประณี ประนอม (Compromise) เป็ นวิธีจดั การความขัดแย้งที่ผบู้ ริ หาร
พยายามหาทางสายกลาง เพื่อให้เป็ นที่พอใจแก่คู่กรณี ท้ งั สองฝ่ าย ยินดีรับฟังปั ญหานามาพิจารณา
พยายามหาทางประนีประนอม ยอมเป็ นทั้งผูใ้ ห้และผูร้ ับ ยอมเสี ยสละบางส่ วนเพื่อให้ได้บางส่ วนไว้
4. แบบของการจัดการกับความขัดแย้งตามแนวคิดของ Rahim (2001) ได้แบ่งวิธี
จัดการกับความขัดแย้งเป็ น 5 แบบ ดังนี้
4.1 การผสมผสาน (Integrating) เป็ นแบบที่มุ่งตนเองในระดับสู งและผูอ้ ื่นใน
ระดับสู ง เช่นกัน เป็ นแบบที่จาเป็ นต้องมีความเปิ ดเผย การแลกเปลี่ยนข้อมูลซึ่ งกันและกัน และ
การตรวจสอบความคิดเห็นที่แตกต่างกันเพื่อที่จะบรรลุถึงวิธีแก้ปัญหาที่ท้ งั สองฝ่ ายยอมรับเป็ นแบบ
ที่ตอ้ งใช้วธิ ี การแก้ปัญหา (Problem Solving) และเป็ นแบบที่มีประสิ ทธิ ภาพมากกว่าแบบอื่นๆ
ในการผสมผสานความแตกต่างเข้าด้วยกัน หากความขัดแย้งเป็ นเรื่ องซับซ้อน การแก้ปัญหาแบบนี้
ย่อมสามารถนาเอาทักษะและข้อมูลจากคู่ขดั แย้งมากาหนดวิธีการในการแก้ปัญหา การจัดการกับ
ความขัดแย้งแบบนี้ เหมาะกับการแก้ปัญหาความขัดแย้งที่เกี่ยวกับจุดมุ่งหมาย วิธีการและ
การวางแผนระยะยาว เป็ นต้น
4.2 การยอมตาม (Obliging) เป็ นแบบที่มุ่งตนเองในระดับต่า แต่มุ่งผูอ้ ื่นใน
ระดับสู ง เป็ นแบบที่พยายามจะลดความเห็นที่แตกต่างกันลงและเน้นสิ่ งที่มีความเห็นพ้องกัน
เพื่อที่จะทาให้ผอู ้ ื่นพอใจ บุคคลที่แก้ปัญหาความขัดแย้งแบบยอมตามจะไม่เน้นความสนใจของ
ตนเอง ทั้งนี้เพื่อที่จะทาความพอใจให้กบั ผูอ้ ื่น การจัดการกับความขัดแย้งแบบที่เหมาะกับ
สถานการณ์ที่เห็นว่าฝ่ ายหนึ่งอาจจะผิด และเป็ นเรื่ องที่สาคัญยิง่ ของอีกฝ่ ายหนึ่ง อาจเป็ นวิธีที่
เหมาะสมกับการที่ฝ่ายหนึ่งยอมแพ้หรื อยอมตามอีกฝ่ ายหนึ่งโดยหวังว่าจะได้รับอะไรเป็ น
การแลกเปลี่ยนหรื อตอบแทนจากอีกฝ่ ายหนึ่งบ้าง
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4.3 การเอาชนะ (Dominating) เป็ นแบบที่มุ่งตนเองในระดับสู ง แต่มุ่งผูอ้ ื่นใน
ระดับต่า เป็ นแบบของการแก้ปัญหาแบบ แพ้ – ชนะ โดยใช้อานาจหรื อกาลังเพื่อการมีชยั บุคคลที่
แก้ปัญหาความขัดแย้งแบบเอาชนะจะใช้ทุกวิธีที่จะทาให้ตนเองเป็ นฝ่ ายชนะ โดยไม่สนใจ
ความต้องการหรื อความคาดหวังของผูอ้ ื่น การจัดการกับความขัดแย้งตามแบบนี้เหมาะกับ
ความขัดแย้งที่ไม่ใช่เรื่ องสาคัญหรื อต้องรี บตัดสิ นใจอย่างรี บด่วน หรื อต้องกระทาในสิ่ งที่คนอื่นๆ
ไม่ค่อยเห็นด้วย เช่น การลดงบประมาณ เป็ นต้น เป็ นแบบที่เหมาะสมในการดาเนินการตามคาสั่ง
หรื อนโยบายของผูบ้ ริ หารระดับสู ง
4.4 การหลีกเลี่ยง (Avoiding) เป็ นแบบที่มุ่งตนเองในระดับต่าและมุ่งผูอ้ ื่นใน
ระดับต่าด้วย เป็ นแบบที่เกี่ยวข้องกับการถอนตัว การถอยหนี การปั ดสวะให้พน้ หรื อการเลี่ยง
ปั ญหา บุคคลที่แก้ปัญหาความขัดแย้งแบบหลีกเลี่ยงจะไม่สนใจความต้องการของตนเองและ
ความต้องการของผูอ้ ื่น การจัดการกับความขัดแย้งตามแบบนี้เหมาะสาหรับความขัดแย้งที่ไม่ใช่
เรื่ องสาคัญ หรื อเป็ นเรื่ องเล็กน้อย หรื อคาดว่าจะเกิดผลไม่คุม้ ค่ากับการที่ตอ้ งเผชิญหน้าเพื่อ
แก้ปัญหา
4.5 การประนีประนอม (Compromising) เป็ นแบบที่มุ่งตนเองในระดับปานกลาง
และมุ่งคนอื่นในระดับปานกลางด้วย เป็ นแบบที่เกี่ยวข้องกับการยืน่ หมูยนื่ แมว หรื อแบบ give –
and – take ซึ่ งทั้งสองฝ่ ายจะต้องยอมเสี ยบางอย่างเพื่อที่จะตกลงกันได้ เป็ นแบบที่เหมาะสมที่จะใช้
ในสถานการณ์ที่แต่ละฝ่ ายมีเป้ าหมายที่ไปด้วยกันไม่ได้ มีเป้ าหมายคนละอย่างกันหรื อแต่ละฝ่ ายมี
อานาจพอๆ กัน
5. แบบของการจัดการกับความขัดแย้งตามแนวคิดของ (Johnson and Johnson, 2000)
ได้เสนอแบบพฤติกรรมการแก้ไขความขัดแย้งโดยใช้มุมมองสองมิติ กล่าวคือ มิติที่หนึ่ ง คือการ
บรรลุเป้ าหมาย และมิติที่สอง คือ การรักษาสัมพันธภาพกับผูอ้ ื่น ซึ่ งจาแนกรู ปแบบพฤติกรรม
การจัดการความขัดแย้งได้ 5 แบบ ดังนี้
5.1 แบบหลีกหนี (Withdrawing) มีลกั ษณะหนีความขัดแย้ง ยอมละวัตถุประสงค์
และความสัมพันธ์ส่วนตัว พยามยามหลีกหนีจากประเด็นปั ญหาที่ก่อให้เกิดความขัดแย้ง โดย
การหลีกเลี่ยงไม่เผชิญหน้ากับคู่กรณี จะไม่ตดั สิ นใจอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อแก้ปัญหา คิดว่าไม่มี
ประโยชน์ในการแก้ไข รู ้สึกสิ้ นหวัง และมีความเชื่อว่าการถอนตัวจากสภาพขัดแย้งทั้งในด้าน
ร่ างกายและจิตใจเป็ นการง่ายกว่าการเผชิ ญหน้า พฤติกรรมแบบนี้จะมองเป้ าหมายของงานและ
ความสัมพันธ์กบั ผูร้ ่ วมงานอยูใ่ นระดับต่า สัญลักษณ์ที่ใช้แทนพฤติกรรมแบบหลีกหนี คือ เต่า
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5.2 แบบบังคับ (Forcing) มีลกั ษณะการแก้ปัญหาความขัดแย้งโดยใช้อานาจตาม
ตาแหน่ง (Authority) คานึงถึงเป้ าหมายงานหรื อความต้องการของตนเองมากกว่าความสัมพันธ์
กับผูอ้ ื่น พยายามแสดงอานาจเหนื อฝ่ ายตรงข้าม โดยการบังคับให้ยอมทาทุกอย่างให้บรรลุเป้ าหมาย
โดยไม่คานึงถึงความเสี ยหายใด ๆ ไม่สนใจในความต้องการของคนอื่น เชื่อว่าความขัดแย้งจะยุติได้
เมื่อมีฝ่ายหนึ่งเป็ นผูช้ นะและอีกฝ่ ายเป็ นผูแ้ พ้ ชัยชนะก่อให้เกิดความรู ้สึกภาคภูมิใจและประสบ
ความสาเร็ จ แต่ความพ่ายแพ้ก่อให้เกิดความรู ้สึกอ่อนแอ พฤติกรรมแบบบังคับจะพยายามเอาชนะ
ด้วยการโจมตี โค่นล้ม พิชิต คุกคามผูอ้ ื่น สัญลักษณ์ที่ใช้แทนพฤติกรรมแบบบังคับ คือ ฉลาม
5.3 แบบราบรื่ น (Smoothing) พฤติกรรมแบบนี้เชื่ อว่าสัมพันธภาพเป็ นสิ่ งที่สาคัญ
มาก เป้ าหมายส่ วนตัวสาคัญน้อย ต้องการให้เป็ นที่ยอมรับและชอบพอ เชื่ อว่าความขัดแย้งหลีกเลี่ยง
ได้ เพื่อเห็นแก่ความกลมเกลียว การถกถึงความขัดแย้งเป็ นการทาลายความสัมพันธ์และเกรงว่าหาก
ความขัดแย้งดาเนินต่อไปจะกระเทือนความรู ้สึกและทาลายสัมพันธภาพ ลักษณะนี้จะยอมยกเลิก
เป้ าหมายเพื่อรักษาสัมพันธภาพอันดีไว้ สัญลักษณ์ที่ใช้แทนพฤติกรรมแบบราบรื่ น คือ ตุก๊ ตาหมี
5.4 แบบประนีประนอม (Compromising) รู ปแบบนี้จะคานึงถึงเป้ าหมายส่ วนตน
และสัมพันธภาพกับบุคคลอื่นในระดับปานกลาง แสวงหาการประนีประนอมยอมละเป้ าหมายส่ วน
ตนบางส่ วนและชักจูงให้ผอู ้ ื่นยอมสละเป้ าหมายบางส่ วน พยายามหาข้อสรุ ปต่อข้อขัดแย้งที่ได้
ประโยชน์ท้ งั สองฝ่ ายพร้อมและเต็มใจที่จะสละวัตถุประสงค์ และสัมพันธภาพบางส่ วนเพื่อหา
ข้อตกลงร่ วมที่ดี สัญลักษณ์ที่ใช้แทนพฤติกรรมแบบประนี ประนอม คือ จิ้งจอก
5.5 แบบประสานร่ วมมือ (Confronting) รู ปแบบนี้จะมองความขัดแย้งว่าเป็ น
ปั ญหาที่จะต้องแก้ไข ให้คุณค่าแก่เป้ าหมายและสัมพันธภาพสู ง และหาทางออกที่สนองต่อ
เป้ าหมายทั้งของตนและของผูอ้ ื่น ถือว่าความขัดแย้งเสมือนเป็ นสิ่ งที่ปรับปรุ งสัมพันธภาพ พยายาม
ที่จะถกประเด็นเพื่อระบุถึงความขัดแย้งที่เป็ นปั ญหา หาทางแก้ไขให้เป็ นที่พอใจของตนเองและ
ผูอ้ ื่น ทาให้สามารถคงสัมพันธภาพไว้ สิ่ งที่พอใจคือการบรรลุเป้ าหมายของตนเองและของผูอ้ ื่น
การประสานร่ วมมือจะพอใจเมื่อความตึงเครี ยดและความรู ้สึกในทางลบได้รับการแก้ไขคลี่คลาย
แล้ว สัญลักษณ์ที่ใช้แทนพฤติกรรมแบบประสานร่ วมมือ คือ นกฮูก
จากแบบพฤติกรรมที่ใช้ในการจัดการความขัดแย้งตามแนวคิด จอห์นสันแอนด์จอห์น
สัน ที่กล่าวมาข้างต้นนั้น อาจทาให้ผบู ้ ริ หารเกิดข้อสงสัยในการพิจารณาตัดสิ นใจเลือกแบบแต่ละ
แบบ ซึ่ง Thomas and Kilmann (1987) ได้เสนอแนะว่า พฤติกรรมแบบใดจะเหมาะสมกับ
สถานการณ์ขดั แย้งเช่นไร ดังต่อไปนี้
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1. พฤติกรรมแบบบังคับ ควรจะใช้วธิ ี การนี้เมื่อ
1.1 ต้องรี บตัดสิ นใจอย่างเร่ งด่วน เช่น กรณี มีเหตุการณ์ฉุกเฉิ นเกิดขึ้น
1.2 เมื่อเป็ นประเด็นสาคัญ ซึ่ งเมื่อลงมือปฏิบตั ิไปแล้วอาจเป็ นสิ่ งที่คนไม่ชอบ
หรื อไม่พอใจ เช่น การตัดงบประมาณ การลดค่าใช้จ่าย การบังคับให้ปฏิบตั ิตามกฎระเบียบ
การลงโทษทางวินยั
1.3 เมื่อเป็ นประเด็นสาคัญยิง่ ต่อหน่วยงาน และเรามีความมัน่ ใจว่าเราถูกต้อง
1.4 เพื่อกันตนเองจากการถูกเอารัดเอาเปรี ยบอย่างไร้เหตุผล
2. พฤติกรรมแบบประสานร่ วมมือ ควรจะใช้วธิ ี การนี้เมื่อ
2.1 ต้องการหาวิธีการที่ดีกว่าในการแก้ปัญหาความขัดแย้ง เมื่อแนวคิดของทั้งสอง
ฝ่ ายมีความสาคัญมากเกินกว่าที่จะประนีประนอมกันได้
2.2 เมื่อเราต้องการที่จะเรี ยนรู ้ เช่น การทดสอบจุดยืนของเราเองหรื อเพื่อต้องการที่
จะเข้าใจความคิดเห็นของคนอื่น
2.3 เพื่อต้องการผสมผสานความคิดเห็นที่ดีของทุกฝ่ ายเข้าด้วยกันเพื่อจะได้วธิ ี ที่
ดีกว่าในการแก้ปัญหาความขัดแย้ง
2.4 เพื่อให้คนทั้งหลายมีความผูกพันต่อกัน โดยผนึกความต้องการของคนทั้งหลาย
ให้เป็ นมติเอกฉันท์
2.5 เพื่อที่จะประสานความรู ้สึกที่ไม่ดีต่อกันระหว่างบุคคล
3. พฤติกรรมแบบประนีประนอม ควรจะใช้วธิ ี การนี้ เมื่อ
3.1 เป้ าหมายของความขัดแย้งมีความสาคัญในระดับปานกลาง และไม่คุม้ กับความ
พยายามหรื อการออกแรงเพื่อจะเอาชนะ
3.2 เมื่อคู่ขดั แย้งมีอานาจหรื อมีพวกมากพอ ๆ กัน และมีเป้ าหมายที่ต่างกันอย่าง
ชัดเจน
3.3 เพื่อให้สามารถตกลงกันได้ชวั่ คราวในประเด็นขัดแย้งที่ซบั ซ้อน
3.4 เพื่อให้ได้วธิ ี แก้ปัญหาที่พอยอมรับกันได้ภายในเวลาที่จากัด
3.5 ใช้เป็ นทางสายกลางในการแก้ปัญหาความขัดแย้งเมื่อใช้วธิ ี การแข่งขันหรื อ
การร่ วมมือไม่ได้ผล
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4. พฤติกรรมแบบการหลีกหนี ควรจะใช้วธิ ี การนี้เมื่อ
4.1 ประเด็นขัดแย้งเป็ นเรื่ องไร้สาระ และมีปัญหาอย่างอื่นที่สาคัญกว่ารอการแก้ไข
อยู่
4.2 เมื่อเรารู ้วา่ เราไม่มีโอกาสที่จะชนะ เช่น เมื่อเราไม่มีอานาจพอหรื อเรามีความ
ขุ่นเคืองกับสิ่ งที่เปลี่ยนแปลงได้ยาก หรื อสิ่ งที่นอกเหนืออานาจของเรา เช่น บุคลิกภาพที่ไม่น่าคบ
ของเพื่อนร่ วมงาน ความเห็นแก่ตวั ของเพื่อน กฎระเบียบที่ไม่เป็ นธรรมและยากแก่การปฏิบตั ิใน
องค์กร
4.3 เมื่อเผชิญหน้าในปั ญหาขัดแย้งนั้นจะก่อให้เกิดผลเสี ยมากกว่าผลดี
4.4 เพื่อต้องการให้คนอื่นลดความโกรธลง จนกระทัง่ อยูใ่ นระดับที่พอจะทางาน
ร่ วมกันต่อไปได้
4.5 เมื่อต้องการรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติม และเชื่อว่าจะได้ผลดีกว่าการรี บตัดสิ นใจ
ในทันทีทนั ใด
5. พฤติกรรมแบบราบรื่ น ควรจะใช้วธิ ี การนี้เมื่อ
5.1 ในสถานการณ์น้ นั เราเห็นว่าเราเป็ นฝ่ ายผิด และต้องการวิธีการที่ดีกว่าหรื อ
ต้องการที่จะเรี ยนรู ้จากผูอ้ ื่น และต้องการให้คนทั้งหลายเห็นว่าเราเป็ นคนมีเหตุผล
5.2 เมื่อประเด็นนั้นมีความสาคัญต่อคนอื่นมากกว่าตัวเราเอง หรื อเพื่อต้องการให้
คนอื่นพอใจ และเพื่อแสดงไมตรี จิตในการที่จะได้รับความร่ วมมือจากคนอื่น ๆ
5.3 เพื่อต้องการสร้างการยอมรับจากสังคมในการที่จะทาให้สะดวกในการ
แก้ปัญหาสาคัญ ๆ ในอนาคต
5.4 เมื่อการแข่งขันต้องดาเนิ นต่อไปอีกอย่างไม่รู้จกั จบสิ้ นและจะเป็ นผลเสี ยต่อ
เราเอง ไม่วา่ เราจะชนะหรื อแพ้ก็ตาม
5.5 เมื่อต้องการประสานสามัคคี และหลีกเลี่ยงความยุง่ เหยิงหรื อแตกแยก
5.6 เพื่อช่วยในการพัฒนาบุคลากรโดยเปิ ดโอกาสให้ลองทาหรื อเรี ยนรู้จากความ
ผิดพลาดของตัวเอง
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นอกจากนี้ วิเชียร วิทยอุดม (2555) ได้เสนอกลยุทธ์ในการแก้ปัญหาความขัดแย้งไว้ 5
แบบ คือ
1. ประนีประนอม (Compromise) หมายความว่า ทุกฝ่ ายที่เกิดความขัดแย้งได้ยุติ
ความขัดแย้ง โดยวิธีการแก้ปัญหาที่ทุกฝ่ ายต้องการ ไม่มีกลุ่มใดสามารถได้ตามที่ตอ้ งการของตนเอง
ทั้งหมดอย่างแน่นอน แต่ก็ไม่ทาให้อีกฝ่ ายเกิดความสู ญเสี ย
2. การหลีกเลี่ยง (Avoidance) หมายความว่า ทุกฝ่ ายที่เกิดความขัดแย้งต่างใช้วธิ ี การ
แก้ปัญหาแบบหลีกเลี่ยงปั ญหา ปั ดความรับผิดชอบให้ไกลตัว การหลีกเลี่ยงนี้ไม่ได้ทาให้ปัญหาที่มี
อยูห่ มดไป เพราะปั ญหาที่มีอยูไ่ ม่ได้รับการแก้ไข
3. การกลบเกลื่อน (Smoothing) หมายความว่า ทุกฝ่ ายที่เกิดความขัดแย้งจะแสร้งทา
เป็ นว่าไม่มีควมขัดแย้งใดๆ เลยเกิดขึ้น ซึ่ งแบบนี้จะก่อให้เกิดปั ญหาในองค์กรได้ เพราะจะทาให้เกิด
การแก้ไขปั ญหาความขัดแย้งที่มีความคลาดเคลื่อนไปจากความเป็ นจริ งได้
4. การบังคับการแก้ปัญหา (Forcing a Solution) หมายความว่า บุคคลหรื อกลุ่มบุคคลมี
อานาจตัดสิ นใจว่าทางออกควรจะเป็ นอย่างไร โดยอาจใช้เสี ยงส่ วนใหญ่เป็ นตัวตัดสิ น ซึ่ งแบบนี้
เป็ นวิธีที่เร็ วที่สุดในการจัดการกับความขัดแย้ง และอาจจะเป็ นวิธีที่ดีทีสุดในกรณี ที่อยูใ่ นสภาวะ
ฉุ กเฉิ นเร่ งด่วน
5. การเผชิ ญหน้าหรื อการแก้ปัญหา (Confrontation or Problem Solving) เป็ น
การเผชิ ญหน้ากับปั ญหาที่ตอ้ งอาศัยการรับฟังความคิดเห็นจากทั้ง 2 ฝ่ าย และต้องพยายามเข้าใจ
เหตุผลมากกว่าการกล่าวโทษ เป็ นวิธีการที่ตรงจุดที่สุดหรื อบางครั้งอาจเป็ นวิธีที่ยากที่สุด ซึ่ งมี
แนวโน้มที่จะใช้กลยุทธ์เป็ นแบบแพ้-ชนะ
จากแบบต่างๆ ของการจัดการกับความขัดแย้ง จาเป็ นอย่างยิง่ ที่ผบู ้ ริ หารต้องมีทกั ษะใน
การจัดการความขัดแย้ง ทักษะที่จาเป็ นในการจัดการกับความขัดแย้งที่สาคัญ ได้แก่ ความสามารถ
ในการวิเคราะห์สถานการณ์ ความสามารถในการเจรจา ความสามารถในการกระจายความเป็ น
ธรรม และความสามารถในการใช้อานาจ ซึ่งผูบ้ ริ หารต้องศึกษาและฝึ กฝนให้มีความรู้
ความสามารถเพื่อนาไปใช้ในการจัดการกับความขัดแย้งในองค์กรให้มีประสิ ทธิ ภาพยิง่ ขึ้น
(สุ รางค์รัตน์ วศินารมณ์, 2542) ซึ่ งสอดคล้องกับคากล่าวของพรนพ พุกกะพันธุ์ (2542) ที่กล่าวว่า
ทักษะที่จาเป็ นในการจัดการกับความขัดแย้ง ได้แก่ การวิเคราะห์สถานการณ์ การเจรจา
การ กระจายความเป็ นธรรม และการใช้อานาจ นอกจากนี้ ผบู้ ริ หารจะต้องเข้าใจ วิเคราะห์ ตัดสิ นใจ
และดาเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งในการบริ หารความขัดแย้ง
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นอกจากแนวทางการบริ หารที่กล่าวมานั้น ยังมีผเู ้ สนอแนวคิดอย่างอื่นที่ใกล้เคียงกัน
อีก เช่น Deep (1978) เสนอว่า วิธีการพื้นฐานในการจัดการความขัดแย้งก็คือ
1. การสร้างสรรค์หรื อการกระตุน้ ความขัดแย้งที่เป็ นผลดีข้ ึนมา เมื่อองค์กรเฉื่อยชาหยุด
อยูก่ บั ที่หรื อล้าหลัง ระดับของความขัดแย้งต่าเกินไป แนวทางดาเนินการทาได้โดยการกระตุน้ ให้
ความขัดแย้งมีประสิ ทธิภาพ
2. การป้ องกันความขัดแย้งที่เป็ นผลร้าย เมื่อความขัดแย้งมีระดับสู งเกินพอดี จนอาจ
เป็ นอันตรายต่อการปฏิบตั ิงานหรื อป้ องกันมิให้ความขัดแย้งที่ไม่มีประโยชน์เกิดขึ้น ซึ่ งแนวทาง
ดาเนินการทาได้โดยการลดระดับความรุ นแรงลง
3. การแก้ปัญหาความขัดแย้งที่เป็ นผลร้ายถ้ามันเกิดขึ้นมา เมื่อเกิดความขัดแย้งที่ไม่เป็ น
ประโยชน์ในกลุ่มหรื อในองค์กร แนวทางดาเนินการทาได้โดยทาให้ความขัดแย้งหมดศักยภาพไป
วิจิตร วรุ ตบางกูร (2531) ได้เสนอวิธีป้องกันความขัดแย้งแก่ผบู ้ ริ หารไว้ดงั นี้
1. ทาตัวเหมือนฟองน้ า อดทนต่อท่าทีอนั เป็ นศัตรู ต่อคนอื่น อย่าทาตัวเป็ นกระจกเงา
เพราะการโต้ตอบปฏิกิริยาที่เป็ นปฏิปักษ์จะเป็ นการกระพือความขัดแย้งให้รุนแรงขึ้น
2. พึงระวังการแยกคู่กรณี ออกจากกัน เพื่อให้ต่างฝ่ ายต่างเย็นลง บางครั้งกลับทาให้
สถานการณ์ตึงเครี ยดยิง่ ขึ้น เพราะต่างมีเวลาหาข้อสนับสนุน ข้อแก้ตวั มากขึ้น การจับแยกควรมัน่ ใจ
และทาให้ท้ งั สองฝ่ ายมัน่ ใจว่าจะไม่มีการหาข้อถกเถียงอีก
3. ให้ความสาคัญต่อความรู ้สึกขมขื่นมากกว่าความสาคัญในประเด็นที่ขดั แย้งกันอยูซ่ ่ ึ ง
จะช่วยลดความตึงเครี ยด และลดความรุ นแรงของสถานการณ์ได้บา้ ง
นอกจากนี้ March and Simon (1958) ได้เสนอแนวทางแก้ปัญหาความขัดแย้งไว้ 4
ประการคือ
1. การเลือกแนวทางที่ทาให้เกิดความพึงพอใจร่ วมกัน ให้ความสาคัญกับข้อมูลข่าวสาร
2. การเกลี้ยกล่อมโดยการใช้เทคนิคศิปละชักจูงเพื่อให้ทุกฝ่ ายเห็นกับประโยชน์
ส่ วนรวม เกิดความร่ วมมือกันปฏิบตั ิงาน
3. การต่อรอง โดยยึดมัน่ อยูบ่ นพื้นฐานของความยุติธรรม
4. กลวิธีทางการเมืองโดยการใช้อานาจต่อรองด้วยการรวมตัวกันระหว่างบุคคลหรื อ
กลุ่ม เพื่อให้มีพลังอานาจมากขึ้นในการเจรจาต่อรอง
ศิริวรรณ เสรี รัตน์ (2541) กล่าวว่า ผูบ้ ริ หารที่ดีไม่ตอ้ งการขจัดความขัดแย้งอย่างเต็มที่
ถ้าเป็ นไปได้ เพราะความขัดแย้งก่อให้เกิดประโยชน์ได้อย่างมากเช่นกัน บางครั้งในด้านการจัดการ
ก็เกี่ยวพันกับการสร้างความขัดแย้งด้วย ดังนั้นผูบ้ ริ หารต้องมีความสามารถไม่เพียงแต่แก้ปัญหา
ความขัดแย้งที่มุ่งทาลายแต่จะต้องกระตุน้ ความขัดแย้งเชิงสร้างสรรค์ให้มีอย่างเหมาะสมด้วย

88
การกระตุ้นความขัดแย้ งทีม่ ีลักษณะสร้ างสรรค์
การปล่อยให้ความขัดแย้งอยูใ่ นระดับที่ต่าเกินไป จะทาให้องค์กรไม่เกิดประสิ ทธิ ผล
ผูบ้ ริ หารจะต้องคอยกระตุน้ ให้เกิดความขัดแย้งในระดับที่เหมาะสม แต่อย่างไรก็ตามการกระตุน้ แต่
เพียงอย่างเดียวยังไม่เพียงพอที่จะนาไปสู่ ประสิ ทธิ ผลขององค์กรได้อย่างถาวรตลอดไป จะต้องมี
การปรับสภาพองค์กรและบรรยากาศรองรับสภาพสร้างสรรค์ควบคู่ไปด้วย ลักษณะภายในของ
องค์กรที่ตอ้ งการการกระตุน้ ความขัดแย้งอาจเป็ นดังนี้ (Chung and Megginson, 1981)
1. องค์กรที่เต็มไปด้วยคนที่ยอมรับไปทุกอย่าง (Yes Man)
2. ผูป้ ฏิบตั ิงานเกรงกลัวจะสารภาพความโง่เขลาออกมา
3. การประนีประนอมถูกทาให้เกิดความตึงเครี ยดในการตัดสิ นใจสั่งการ
4. ผูบ้ ริ หารเน้นที่ความสามัคคีกลมเกลียวและความสงบสุ ขมากเกินไป
5. บุคคลในองค์กรกลัวการทาลายความรู้สึกของคนอื่น
6. ความสามารถทัว่ ไปถูกพิจารณาว่ามีความสาคัญมากกว่าความสามารถทางเทคนิค
7. บุคคลแสดงการต่อต้านต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างมาก
8. ความคิดใหม่ๆ ไม่ปรากฎออกมา
9. มีอตั ราการหมุนเวียนเข้าออกของพนักงานต่าผิดปกติ
ได้มีผเู้ สนอเทคนิควิธีในการกระตุน้ ความขัดแย้งในองค์กรไว้หลายท่านด้วยกัน เช่น
บุญช่วย ศิริเกษ (2540) ได้สรุ ปเทคนิควิธีที่สาคัญและน่าสนใจไว้ดงั นี้
1. การใช้กระบวนการกลุ่มพอเป็ นพิธี
2. การสนับสนุนการคิดเป็ นรายบุคคล
3. การเพิ่มการแข่งขันเป็ นรายบุคคล
4. การจัดหาข้อมูลที่ข่มขู่
5. การสร้างความขัดแย้งในบทบาท
6. การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างขององค์กร
7. การเลือกผูบ้ ริ หารที่เหมาะสม
8. การใช้บุคคลภายนอกองค์กร
9. การใช้วธิ ีการนอกตารา
ประชุม โพธิกุล (2540) ได้เสนอยุทธวิธีการกระตุน้ ความขัดแย้งให้เป็ นไปในทาง
สร้างสรรค์ คือ การกระตุน้ ให้ผใู ้ ต้บงั คับบัญชาแสดงความคิดเห็นที่แตกต่าง หาผูช้ ่วยที่มีความ
คิดเห็นไม่เหมือนท่าน แต่ตอ้ งแน่ใจว่า ผูน้ ้ นั ยอมรับในอานาจของท่านในการประชุม ควรมีบางคน
ในกลุ่มเล่นบทค้าน เพื่อกระตุน้ ให้สมาชิกทุกคนวินิจฉัยทุกสิ่ งก่อนลงมติบอกบุคลากรว่า
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ท่านอยากฟังความคิดเห็นของเขา หลีกเลี่ยงการแสดงปฏิกิริยาที่ไม่เหมาะสม เมื่อได้รับข่าวที่ไม่เป็ น
มงคล อย่าทาให้เขาต้องเสี ยหน้าเมื่อเขานาข้อมูลมาเสนอ ช่วยทาให้กลุ่มได้พบกับสิ่ งที่ทา้ ท้าย มีการ
ยกระดับเป้ าหมายและความคาดหวังให้ทา้ ทาย สุ ดท้ายมีการกระตุน้ ให้ผรู ้ ่ วมงานมีการแข่งขันเชิง
สร้างสรรค์
สุ ดา เทียบจัตุรัส (2541) ได้เสนอเทคนิควิธีในการกระตุน้ ความขัดแย้งในองค์กรไว้
ดังนี้
1. ใช้การติดต่อสื่ อสาร เป็ นการให้ข่าวสารที่คลุมเครื อ ซึ่ งเพิ่มระดับความขัดแย้ง
2. นาบุคลากรเข้าไปในกลุ่มอื่น เป็ นการนาบุคลากรเข้าไปในกลุ่มซึ่ งมีภูมิหลังการ
มองเห็นคุณค่า ค่านิยม เจตคติ หรื อรู ปแบบการจัดการที่แตกต่างจากเดิม
3. วางโครงสร้างองค์กรใหม่ เป็ นการจัดกลุ่มงานตามความเป็ นจริ ง การเปลี่ยนแปลง
กฎเกณฑ์และข้อกาหนดต่าง ๆ และเพิ่มการพึ่งพาอาศัยกันระหว่างกลุ่มและเปลี่ยนแปลง โครงสร้าง
การทางาน
4. ชี้ให้เห็นแต่สิ่งที่ไม่ดี เป็ นการวิพากษ์วจิ ารณ์เพื่อวัตถุประสงค์ที่จะโต้แย้งต่อบุคคล
ตาแหน่งสาคัญๆ ในกลุ่ม
นอกจากเทคนิคการกระตุน้ ความขัดแย้งที่กล่าวมายังมีหลักการปฏิบตั ิเพื่อกระตุน้ หรื อ
สนับสนุนให้เกิดความขัดแย้งที่มีลกั ษณะสร้างสรรค์ ดังนี้ (เชี่ยวชาญ อาศุวฒั นกูล, 2540; ปรี ยาพร
วงศ์อนุตรโรจน์, 2535; สมยศ นาวีการ, 2538; เสริ มศักดิ์ วิศาลาภรณ์: 2534; อรุ ณ รักธรรม, 2524
อ้างถึงใน พรศักดิ์ โชติพินิจ, 2543)
1. การประชุมกลุ่มเพื่อให้สมาชิกแสดงความคิดเห็นที่หลากหลาย
2. การสนับสนุนให้เกิดการแข่งขัน
3. การใช้ระบบการติดต่อสื่ อสาร
4. การทาให้เกิดความแตกต่างขึ้นมา
5. การเลือกผูบ้ ริ หารที่เหมาะสม
6. การคัดเลือกบุคลากรซึ่ งมีความสามารถในการคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์
7. การกระตุน้ ให้บุคลากรเกิดความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์ โดยการระดมสมอง
8. การตัดสิ นใจร่ วมกันของกลุ่มในเชิงสร้างสรรค์
9. การนาความคิดสร้างสรรค์เข้าไปใช้ในองค์กรโดยผูบ้ ริ หารเป็ นผูร้ ิ เริ่ มนา
10. การใช้บุคคลภายนอกเป็ นผูน้ าการเปลี่ยนแปลง
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11. การสร้างบรรยากาศขององค์กรให้เอื้ออานวยต่อสภาวะการสร้างสรรค์ ซึ่ งมีวธิ ี การ
ปฏิบตั ิหลายประการ ดังนี้
11.1 มีลกั ษณะการทางานที่เป็ นประชาธิปไตย
11.2 สามารถแสดงความคิดเห็นได้โดยไม่ตอ้ งกังวลต่อความมัน่ คงในการทางาน
11.3 ฝ่ ายบริ หารยินยอมให้มีความคิดเห็นที่แตกต่างกันได้
11.4 มีการยอมรับในผลงานสร้างสรรค์ของบุคลากรในองค์กร
11.5 มีระบบการให้รางวัลอย่างยุติธรรมตามความสามารถ
11.6 เป้ าหมายในการทางานชัดเจน
11.7 จัดโครงสร้างองค์กรให้ทางานมีลกั ษณะยืดหยุน่
จากเทคนิคหรื อหลักการปฏิบตั ิที่กล่าวข้างต้น พอสรุ ปได้วา่ การกระตุน้ ความขัดแย้งที่
มีลกั ษณะสร้างสรรค์ เป็ นวิธีการหรื อแนวทางที่ผบู ้ ริ หารใช้ในการสนับสนุน ส่ งเสริ ม ให้เกิด
ความขัดแย้งที่เป็ นความขัดแย้งที่ส่งผลดีต่อองค์กร เช่น การประชุม การเพิ่มการแข่งขันเป็ น
รายบุคคล การสร้างบรรยากาศองค์กรเพื่อเอื้อให้เกิดสภาวะสร้างสรรค์ การใช้การติดต่อสื่ อสาร
การทาให้เกิดความแตกต่างระหว่างบุคคล เป็ นต้น
การลดระดับความขัดแย้งทีม่ ีลกั ษณะทาลาย
ปั ญหาความขัดแย้งบางอย่างมีความซับซ้อน รุ นแรง และยากต่อการยุติ ฉะนั้น
ผูบ้ ริ หารควรจะหาทางป้ องกันความขัดแย้งที่มีลกั ษณะทาลายนี้ไว้ก่อนที่จะสายเกินแก้ กลวิธีที่
สาคัญ คือ การปรับปรุ งหรื อเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขที่คาดว่าจะนาไปสู่ ความขัดแย้ง ซึ่ งมีวธิ ี ปฏิบตั ิดงั นี้
(Sashkin and Morris, 1984)
1. การกาหนดเป้ าหมายองค์กรและการกาหนดหน้าที่ของบุคลากรให้ชดั เจน
2. การทาให้บุคลากรมีเป้ าหมายทางานร่ วมกัน
3. การสับเปลี่ยนหมุนเวียนหรื อแลกเปลี่ยนสมาชิกระหว่างกัน
4. การหลีกเลี่ยงการแข่งขันในลักษณะฝ่ ายหนึ่งชนะ อีกฝ่ ายหนึ่งแพ้
5. การจัดหาทรัพยากรให้เพียงพอและกระจายทรัพยากรอย่างเป็ นธรรม
6. การกาหนดให้มีผปู ้ ระสานงานระหว่างหน่วยงาน
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ในอีกมุมมองหนึ่ง อรุ ณ รักธรรม (2546)ได้อธิ บายถึงแนวทางการป้ องกันความขัดแย้ง
ไว้ ดังนี้
1. เพิ่มการติดต่อสื่ อสารหรื อข้อมูลข่าวสารระหว่างกลุ่มที่มีความขัดแย้ง
2. ประสานผลประโยชน์และความสาเร็ จตามเป้ าหมายขององค์กร
3. สร้างมนุษยสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มเพื่อให้กลุ่มมีบรรทัดฐาน เจตคติและค่านิยม
คล้ายคลึงกัน
4. จัดระบบและโครงสร้างการบริ หารงานใหม่
5. สร้างความยุติธรรมและเสมอภาคในระบบรางวัลหรื อผลตอบแทน
6. ใช้หลักการพัฒนาองค์กร
7. สร้างเสริ มจิตสานึกบุคคลในองค์กร
Chung and Megginson (1981) ได้เสนอยุทธศาสตร์ ในการลดความขัดแย้งระหว่างกลุ่ม
ไว้ดงั นี้
1. การกาหนดศัตรู ร่วมกัน
2. การค้นหาเป้ าหมายร่ วมกัน
3. การใช้ลกั ษณะเฉพาะบุคคลในกลุ่มคู่แข่ง
4. การสร้างองค์กรใหม่
5. การใช้มือที่สามเข้าแทรก
6. การป้ องกันความขัดแย้งที่ไม่เป็ นประโยชน์
ในปั จจุบนั นักวิชาการให้ความสาคัญเรื่ องความขัดแย้งมาก ที่สาคัญยิง่ กว่านี้คือ
ผลการวิจยั ของนักวิชาการยืนยันสนับสนุนและมีความเห็นที่ตรงกันว่าหลักสู ตรการฝึ กอบรม
เกี่ยวกับการบริ หารความขัดแย้ง (Conflict Management Training Programs) สามารถลดปัญหา
ความขัดแย้งที่รุนแรงได้ ลดปั ญหาการกระทาผิดวินยั และยังช่วยพัฒนาภาวะผูน้ าได้อีกด้วย ดังนั้น
กลวิธีการปรับปรุ งหรื อเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขเพื่อลดความขัดแย้งเพียงอย่างเดียวจึงยังไม่เพียงพอและ
ไม่สามารถปรับเข้ากับสถานการณ์ปัจจุบนั ได้เสมอไป ฉะนั้น จึงควรเพิ่มกลวิธีการฝึ กอบรม
การบริ หารความขัดแย้งเข้าไปด้วย
จากวิธีการหรื อแนวทางที่กล่าวข้างต้น พอสรุ ปได้วา่ การลดระดับความขัดแย้ง เป็ น
วิธีการหรื อแนวทางที่ผบู ้ ริ หารใช้ป้องกันความขัดแย้งที่มีลกั ษณะทาลายและมีผลเสี ยต่อองค์กร เช่น
การกาหนดเป้ าหมายที่ชดั เจนขององค์กร การปรับปรุ งโครงสร้างองค์กร การสับเปลี่ยนหมุนเวียน
การเลี่ยงการแข่งขันที่มีลกั ษณะทาลาย การจัดหาทรัพยากร การจัดตั้งผูป้ ระสานงานหรื อการใช้มือที่
สามเข้าแทรก การฝึ กอบรมการบริ หาร ความขัดแย้ง เป็ นต้น
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การจัดการความขัดแย้งทีม่ ีลักษณะทาลาย
ในสถานการณ์ที่เกิดความขัดแย้งที่ไม่เป็ นประโยชน์หรื อความขัดแย้งที่เป็ นตัวทาลาย
(Destructive Conflict) ถึงแม้จะมีการป้ องกันความขัดแย้งไว้แล้ว แต่ก็ยงั มีความขัดแย้งเกิดขึ้นอีก
และมีผลต่อองค์กร ฉะนั้น ผูบ้ ริ หารจะต้องเข้าไปแก้ไข แต่ก่อนที่จะแก้ไขต้องทาความเข้าใจ
เกี่ยวกับกระบวนการแก้ไขความขัดแย้งเสี ยก่อนซึ่ งมีข้ นั ตอน 4 ขั้นตอนดังต่อไปนี้ (Marshall
Sashkin and Morris, 1984)
1. การวินิจฉัยสถานการณ์ (Diagnosis of the Conflict Situation) กล่าวคือ ต้อง
วิเคราะห์วา่ เป็ นความขัดแย้งที่สร้างสรรค์หรื อทาลาย ถ้าสร้างสรรค์ก็คงไว้ (Retain) ถ้าทาลายก็ตอ้ ง
ลด (Reduce) หรื อกาจัด หรื อแก้ไข (Resolution) และนอกจากนี้ ยังต้องวิเคราะห์หาแหล่งที่มาของ
ความขัดแย้งด้วย
2. การเลือกวิธีการแก้ไขที่เหมาะสม (Selecting the Appropriate Resolution
Method) กล่าวคือ ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับแหล่งที่มา
3. การปฏิบตั ิตามวิธีการแก้ไขที่เลือกไว้แล้ว (Implementation)
4. การติดตามผล (Follow – up) กล่าวคือเพื่อให้แน่ใจว่าปั ญหายุติ
อนึ่งโรงเรี ยนเป็ นหน่วยงานราชการ มีการจัดองค์กรตามสายงานบังคับบัญชา
ตามลาดับขั้น ทาให้เกิดปั ญหาความขัดแย้งอยูเ่ สมอ ตั้งแต่ปัญหาผูบ้ งั คับบัญชากับผูใ้ ต้บงั คับบัญชา
ปั ญหาระหว่างครู กบั ครู ปั ญหาครู ในกลุ่มวิชา เป็ นต้น เมื่อมีความขัดแย้ง ผูบ้ ริ หารต้องหาทางแก้ไข
ปั ญหา ซึ่ งในการแก้ไขปั ญหา ผูบ้ ริ หารต้องมีความรู ้ ความเข้าใจ และสามารถวิเคราะห์พฤติกรรม
ความขัดแย้ง หาสาเหตุและวิธีแก้ไขเพื่อจัดการกับความขัดแย้งให้เหมาะสม และเกิดการสร้างสรรค์
ในโรงเรี ยน (สุ รางค์ โล่สัมฤทธิ์ ชยั , 2536) ปั ญหาความขัดแย้งบางอย่างสามารถแก้ไขได้ โดยทาเป็ น
ไม่รู้ไม่ช้ ี ปล่อยให้ละลายหายไปหรื อเวลาผ่านไปก็อาจคลี่คลายได้ การแก้ปัญหาบางอย่างต้องนามา
พิจารณาแปลความ และตรวจสอบ ซึ่งบางปั ญหาผูบ้ ริ หารต้องเผชิญด้วยตนเอง ฉะนั้นผูบ้ ริ หารจึง
ควรหาประสบการณ์และเรี ยนรู ้เทคนิคการแก้ปัญหา เข้าใจความอยากและความต้องการในการ
ดาเนินชี วติ ของมนุษย์ เพื่อเข้าถึงจิตใจคนและแสวงหาความร่ วมมือให้ทางานอย่างเต็มใจ เพื่อบรรลุ
เป้ าหมายขององค์กร (ไพบูลย์ ฉิ่ งทองคา, 2541)
การแสดงบทบาทของผูบ้ ริ หารและผูน้ ายุคใหม่ตอ้ งตระหนักในความสาคัญของ
การจัดการความขัดแย้งในองค์กร โดยทัว่ ไปผูบ้ ริ หารจะมองความขัดแย้งในสองด้านคือ ใครเป็ นผูม้ ี
ส่ วนร่ วมในความขัดแย้งและผลที่จะเกิดขึ้นจากการแก้ปัญหาความขัดแย้งนั้น ซึ่ งวิธีการทัว่ ไปที่
ผูบ้ ริ หารสามารถนามาใช้จดั การความขัดแย้ง ได้แก่
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1. กาหนดกฎและระเบียบวิธีการปฏิบตั ิมาตรฐานขึ้นมาเพื่อควบคุมพฤติกรรมที่
แตกร้าว เป็ นการประกันการปฏิบตั ิต่อบุคคลอย่างยุติธรรมและช่วยให้ยตุ ิความขัดแย้งที่คาดคะเนได้
2. มีการปรับปรุ งเปลี่ยนแปลงรู ปแบบงาน การมอบหมายงาน ขอบเขตอานาจหน้าที่
และเรื่ องอื่นที่มีผลต่อความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลหรื อกลุ่มเพื่อลดหรื อเพิ่มความขัดแย้ง
3. ปรับปรุ งเปลี่ยนแปลงระบบผลตอบแทนเพื่อสนับสนุ นการแข่งขันหรื อความร่ วมมือ
4. ให้มีผแู ้ ทนฝ่ ายต่างๆ ในการร่ วมกาหนดนโยบายเพื่อให้ร่วมกันแก้ไขปั ญหาโดย
การเผชิ ญหน้ากัน
5. สร้างตาแหน่งพิเศษที่รับผิดชอบในการประนีประนอมและตัดสิ นชี้ขาดช่วยยุติขอ้
ขัดแย้ง หรื อจัดให้มีกลไกรับเรื่ องราวร้องทุกข์เพื่อรับฟังปั ญหาข้อขัดแย้งเพื่อการปรับปรุ งแก้ไข
6. ฝึ กอบรมเจ้าหน้าที่ระดับบริ หารให้สามารถใช้กลยุทธ์จดั การความขัดแย้งที่
เหมาะสม
ในการบริ หารความขัดแย้ง จาเป็ นต้องอาศัยทักษะในการจัดการกับความขัดแย้ง ได้แก่
1. การอยูเ่ ฉยๆ ทางเลือกแรกของบุคคล เมื่อเผชิ ญกับความขัดแย้ง คือการอยูเ่ ฉยๆ
พฤติกรรมของบุคคลที่แสดงอาการของการอยูเ่ ฉยๆ มักจะเป็ นบุคคลที่ถืออคติวา่ ความขัดแย้ง
ทั้งหลายจะลดลงไปเอง
2. การระงับความขัดแย้ง บุคคลจะเผชิญกับความขัดแย้งในลักษณะใดขึ้นอยูก่ บั วิธีการ
ที่เขามองความขัดแย้ง ผูม้ ีอานาจมักจะใช้ขอ้ มูลเพื่อประโยชน์ฝ่ายตน การระงับความขัดแย้งใน
ลักษณะนี้จะเป็ นสถานการณ์ที่แพ้ท้ งั สองฝ่ าย
3. การรักษาสภาพสมดุลระหว่างประสิ ทธิ ภาพและความคิดสร้างสรรค์ในหน่วยงาน
ซึ่ งผูบ้ ริ หารจะต้องรักษาระดับความสนใจและข้อมูลเกี่ยวกับความขัดแย้ง เฝ้ าระวังสังเกตดู
สภาพการณ์ของความขัดแย้ง และใช้วธิ ี การแก้ไขความขัดแย้งอย่างเหมาะสม
ดังนั้น การที่จะประสบความสาเร็ จในการบริ หารความขัดแย้งอย่างมีประสิ ทธิภาพ
ทักษะที่จาเป็ นสาหรับผูบ้ ริ หาร ได้แก่
1. การวิเคราะห์สถานการณ์ เป็ นการแยกเหตุการณ์หรื อสถานการณ์ที่เกิดขึ้นออกเป็ น
ส่ วนๆ ซึ่ งเป็ นผลมาจากข้อเท็จจริ ง เป้ าหมาย วิธีการ และค่านิยมที่แตกต่างกัน โดยต้องมี
การประเมินขั้นตอนของการแสดงความขัดแย้ง ซึ่ งได้แก่ การคาดคะเนว่าจะเกิดความขัดแย้ง มี
การพูดคุยประเด็นความขัดแย้งในกลุ่มบ่อยๆ มีการโต้เถียงหรื อพิพาทกันอย่างเปิ ดเผย และมีการ
เรี ยกร้องให้ตดั สิ นใจในเรื่ องนี้ ซึ่ งแต่ละบุคคลแสดงตนเข้าข้างฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่งอย่างชัดเจน
ในการวิเคราะห์สถานการณ์ ตอ้ งใช้หลักการสังเกตของตนเอง สังเกตคนอื่นว่ามีปฏิกิริยาอย่างไรใน
สถานการณ์ที่คงที่ ฟังความคิดเห็นของผูอ้ ื่นต่อการกระทาของตนเอง ทั้งคาชมและคาตาหนิ
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ฝึ กตนเองให้เป็ นคนที่พร้อมที่จะพัฒนาเสมอ ต้องระวังการปกป้ องตนเองที่ขดั ขวางการยอมรับ
ข้อมูลใหม่ๆ ซึ่ งผูบ้ ริ หารต้องมีทกั ษะในการวิเคราะห์ปัญหา การแก้ปัญหาและการตัดสิ นใจ โดย
อาศัยหลักตรรกศาสตร์ การใช้เหตุผลและวิจารณญาณเข้าช่วย เพื่อรักษาความสมดุลในเกิดขึ้นใน
องค์กร
2. การเจรจา เป็ นการสื่ อสารความหมายโดยการพูด ซึ่งเป็ นการสื่ อความเข้าใจ ให้เห็น
ถึงความคิด จิตใจ ตลอดจนความรู ้สึก และอารมณ์ของผูพ้ ูด ในการสื่ อความหมายให้เกิด
ความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างบุคคลในองค์กร ต้องใช้คาพูดให้เหมาะสมกับกาลเทศะ ความรู้สึก
แท้จริ งของผูพ้ ดู ที่ตอ้ งการสื่ อความหมาย และสามารถนาไปปฏิบตั ิได้ดว้ ย ซึ่งผูบ้ ริ หารต้องอาศัย
ทักษะการเจรจาในการสื่ อสาร พูด เขียน ฟัง ตลอดจนวินิจฉัยแก้ปัญหา และใช้ขอ้ มูลในการ
ตัดสิ นใจในการแก้ปัญหา การแสดงบทบาทเป็ นผูต้ ดั สิ นใจหรื อผูไ้ กล่เกลี่ย ผูบ้ ริ หารจะถูกคาดหวัง
ว่าเป็ นคนกลางในการแก้ปัญหาความขัดแย้ง จึงต้องยึดหลักสาคัญในการเจรจา คือ การแยกบุคคล
ออกจากปั ญหา เน้นที่ความสนใจ อย่าเน้นที่ตาแหน่ง พยายามหาทางเลือกหลายๆ ทาง ก่อนที่จะ
ตัดสิ นใจทาอะไร และเกณฑ์น้ นั ต้องเป็ นที่ยอมรับของทุกฝ่ าย
3. การกระจายความเป็ นธรรม เป็ นความสามารถในการพิจารณาให้ความยุติธรรมแก่
ทุกฝ่ าย สาหรับปั ญหาที่สาคัญของความขัดแย้ง คือ วิธีที่เป็ นธรรมในการแก้ปัญหาความขัดแย้ง ซึ่ ง
มีเกณฑ์ที่ใช้วดั ความเป็ นธรรม 3 ประการ ได้แก่ ความต้องการ ความเท่าเทียมกัน และความเสมอ
ภาค หากมองผิวเผินอาจเห็นว่า การกระจายความเป็ นธรรมเป็ นเรื่ องง่าย แต่แท้จริ งแล้วเป็ นเรื่ อง
ไม่ง่าย การบริ หารมักพยายามสนองความต้องการของคน เพื่อให้องค์กรได้บรรลุผลตามเป้ าหมายที่
ต้องการ
4. การใช้อานาจ เป็ นความสามารถที่จะควบคุมพฤติกรรมของคนอื่น หรื อสั่งคนอื่นให้
กระทาตามตนเอง เนื่ องจากมีตาแหน่งหรื อฐานะที่สูงกว่า ผูบ้ ริ หารที่ใช้อานาจ เชื่ อว่าตนเองต้องเป็ น
ผูช้ นะ มีอารมณ์ฉุนเฉี ยว มักจะก่อให้เกิดความขัดแย้งไม่สิ้นสุ ด ได้รับความร่ วมมือในการทางาน
น้อย ผูท้ ี่ร่วมมือก็มกั จะหวังผลประโยชน์ ดังนั้น การบริ หารความขัดแย้งให้เกิดประสิ ทธิ ภาพ ควร
ลดการใช้อานาจและเพิ่มการใช้ปัญญา เพราะเมื่อพ้นวาระการดารงตาแหน่ง อานาจหมดไป แต่
ปัญญาเป็ นสมบัติเฉพาะตัวที่ติดตัวตลอดไป
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นอกจากกลยุทธ์และวิธีการในการจัดการกับความขัดแย้งที่กล่าวมาแล้ว สิ่ งสาคัญที่มี
อิทธิ พลต่อการแก้ปัญหาความขัดแย้งอีกประการ คือ ปั จจัยความซับซ้อนที่มีผลกระทบต่อการ
แก้ปัญหาความขัดแย้ง ดังที่ เอกชัย บุญยาธิ ษฐาน (2555) ได้กาหนดปั จจัยที่สาคัญไว้ 6 ปัจจัย ดังนี้
1. ความจาเป็ นที่จะต้องพึ่งพาอาศัยซึ่ งกันและกัน หากทั้งสองฝ่ ายไม่มีความสัมพันธ์กนั
มาก การแก้ปัญหาความขัดแย้งก็จะทาได้ง่าย
2. จานวนของผูท้ ี่มีความขัดแย้งกัน หากจานวนวนกลุ่มที่ขดั แย้งกันมีมาก
การแก้ปัญหาความขัดแย้งก็จะยากตามไปด้วย
3. จานวนของผูม้ ีส่วนได้เสี ย หากมีบุคคลหรื อกลุ่มบุคคลภายนอกหรื อนอกเหนือจาก
ที่ขดั แย้งกันโดยตรงนั้นมีผลประโยชน์เกี่ยวข้องอยู่ การแก้ปัญหาความขัดแย้งก็จะทาได้ยาก
4. ฐานะของผูม้ ีอานาจหน้าที่ หากการเจรจาผูเ้ สี ยหายมาเอง หรื อเป็ นผูท้ ี่มีอานาจ
สู งสุ ดที่ตดั สิ นใจได้เอง การแก้ปัญหาความขัดแย้งก็จะง่ายกว่าส่ งตัวแทนมาเจรจา เพราะแสดงถึง
การเต็มใจแก้ปัญหา และไม่มีความยืดเยื้อ
5. ความเร่ งด่วนของปั ญหา หากมีเรื่ องของเวลาเข้ามาเป็ นตัวกาหนด การแก้ปัญหา
ความขัดแย้งจะสาเร็ จเร็ วกว่าการไม่มีกรอบเวลา และปั ญหาจะไม่ได้รับการแก้ไข
6. ช่องทางการติดต่อสื่ อสาร หากช่องการพูดคุยคับแคบ ขาดความสะดวกรวดเร็ วใน
การเจรจา การแก้ปัญหาความขัดแย้งก็จะทาได้ยาก
สอดคล้องกับแนวคิดของ Daniel (2001) ได้เสนอรู ปแบบโครงสร้างความขัดแย้งไว้ 6
รู ปแบบเช่นกัน คือ การพึ่งพากัน จานวนของผูเ้ กี่ยวข้อง ผูถ้ ูกมอบหมายมาเป็ นตัวแทน ผูม้ ีอานาจ
ในการต่อรอง ปั ญหาขั้นวิฤต และช่องทางการสื่ อสาร
สรุ ปได้วา่ ความขัดแย้งเป็ นปรากฎการณ์สามัญ ในสังคมที่ให้ท้ งั ประโยชน์และโทษ
ต่อบุคคลและองค์กร ดังนั้นผูบ้ ริ หารจาเป็ นต้องมีความรู ้ ความสามารถในการจัดการกับความ
ขัดแย้ง หรื อบริ หารความขัดแย้ง (Conflict Management) เพื่อนาองค์กรที่ตนเองรับผิดชอบให้
เจริ ญก้าวหน้า องค์กรจึงจาเป็ นต้องมีความขัดแย้งเป็ นเครื่ องมือหล่อเลี้ยง ถ้าหากองค์กรมี
ความขัดแย้งมากหรื อน้อยเกินไปก็จะทาให้องค์กรมีความเสื่ อม ระดับของความขัดแย้งที่พอเหมาะ
จะทาให้เกิดความสร้างสรรค์ มีความสามัคคี สร้างความเจริ ญให้แก่องค์กร แต่ถา้ ความขัดแย้งสู ง
หรื อมีมากเกินไปจะทาให้เกิดความแตกแยกเป็ นปั ญหาแก่องค์กรเป็ นอย่างยิง่ ผูบ้ ริ หารจึงควร
จะต้องมีเครื่ องมือหรื อวิธีการในการบริ หารความขัดแย้งในองค์กร ซึ่งทักษะที่จาเป็ นในการบริ หาร
ความขัดแย้ง ได้แก่ ทักษะด้านการวิเคราะห์สถานการณ์ การเจรจา การกระจายความเป็ นธรรม และ
การใช้อานาจ ซึ่ งเกิดจากการเรี ยนรู ้ การฝึ กฝน โดยใช้ศาสตร์ และศิลป์ ในการบริ หารความขัดแย้ง
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ทฤษฎีเกีย่ วกับความขัดแย้ง
ทฤษฎีความขัดแย้ง เป็ นทฤษฎีที่มีรากฐานของสมมุติฐานที่วา่ สังคม คือ ระบบที่มี
ลักษณะซับซ้อนของความไม่เท่าเทียมกัน (Inequality) และความขัดแย้ง (Conflict) ซึ่ งจะนาไปสู่
การเปลี่ยนแปลงทางสังคม (Macionis, 1993)
ทฤษฎีความขัดแย้งทางสังคม เป็ นทฤษฎีที่สนับสนุนให้ทฤษฎีโครงสร้าง-หน้าที่ มี
ความสมบูรณ์ข้ ึน กล่าวคือ ทฤษฎีความขัดแย้งทางสังคมมีแนวความคิดว่า สังคมนั้นไม่ได้มีความ
เป็ นอันหนึ่งอันเดียวกัน แต่สังคมนั้นตั้งอยูบ่ นพื้นฐานของการแบ่งแยก (Division) อันเกิดจากความ
ไม่เท่าเทียมกันทางสังคม นักสังคมวิทยากลุ่มความขัดแย้งทางสังคมจะพยายามค้นหาว่า ปั จจัยต่างๆ
เช่น ชั้นทางสังคม เชื้ อชาติ กลุ่มชน เพศ และอายุ มีความเกี่ยวพันกับความไม่เท่าเทียมของการ
กระจายทรัพยากรที่มีคุณค่าในสังคม ได้แก่ เงิน อานาจ การศึกษา และเกียรติยศทางสังคมอย่างไร
นอกจากนี้นกั วิชาการในกลุ่มความขัดแย้งทางสังคมจะมองว่า ในสังคมเกิดการแข่งขันกันเพราะใน
สังคมมีความขัดแย้งกันอันเนื่ องมาจากคนกลุ่มต่างๆ ในสังคมได้รับผลประโยชน์และผลตอบแทน
ที่ไม่เท่าเทียมกัน สิ่ งตอบแทนและผลประโยชน์ที่คนในสังคมได้รับมีความแตกต่างกันออกไปตาม
ตาแหน่ง และหน้าที่ทางสังคม นักสังคมวิทยาในกลุ่มนี้ยงั มองว่า สังคมมีความขัดแย้งกันอย่าง
ต่อเนื่อง ซึ่ งเป็ นสาเหตุทาให้สังคมมีการเคลื่อนไหวและเปลี่ยนแปลงตามมา
ทฤษฎีความขัดแย้งในปั จจุบนั มักเกิดมาจากแนวความคิดของ Karl Marx (Marx, 1977)
มีความเชื่อว่า การเปลี่ยนแปลงของทุกๆ สังคม จะมีข้ นั ตอนของการพัฒนาทางประวัติศาสตร์ 5 ขั้น
โดยแต่ละขั้นจะมีวธิ ี การผลิต (Mode of Production) ที่เกิดจากความสัมพันธ์ของ อานาจของ
การผลิต (Forces of Production) ซึ่ งได้แก่ การจัดการด้านแรงงาน ที่ดิน ทุน และเทคโนโลยีกบั
ความสัมพันธ์ทางสังคมของการผลิต (Social Relation of Production) ซึ่ งได้แก่ เจ้าของปั จจัย
การผลิต และคนงานที่ทาหน้าที่ผลิต แต่ในระบบการผลิตแต่ละระบบจะมีความขัดแย้งระหว่าง
ชนชั้นผูเ้ ป็ นเจ้าของปั จจัยการผลิตกับผูใ้ ช้แรงงานในการผลิต ทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทาง
เศรษฐกิจ ที่เป็ นโครงสร้างส่ วนล่างของสังคม (Substructure) และเมื่อโครงสร้างส่ วนล่างมี
การเปลี่ยนแปลงจะมีผลทาให้เกิดการผันแปรและเปลี่ยนแปลงต่อโครงสร้างส่ วนบนของสังคม
(Superstructure) ซึ่ งเป็ นสถาบันทางสังคม เช่น รัฐบาล ครอบครัว การศึกษา ศาสนา และรวมถึง
ค่านิยม ทัศนคติ และบรรทัดฐานของสังคม ลาดับขั้นของการพัฒนาทางประวัติศาสตร์ ของมาร์ กซ์
มีดงั นี้
1. ขั้นสังคมแบบคอมมิวนิสต์ด้ งั เดิม (Primitive Communism) กรรมสิ ทธิ์ ในปั จจัย
การผลิตเป็ นของเผ่า (Tribal Ownership) ต่อมาเผ่าต่าง ๆ ได้รวมตัวกันเป็ นเมืองและรัฐ ทาให้
กรรมสิ ทธิ์ ในปั จจัยการผลิตเปลี่ยนไปเป็ นของรัฐแทน
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2. ขั้นสังคมแบบโบราณ (Ancient Communal) กรรมสิ ทธิ์ ในปั จจัยการผลิตเป็ นของรัฐ
(State Ownership) สมาชิกในสังคมได้รับกรรมสิ ทธิ์ ในทรัพย์สินส่ วนตัวที่สามารถเคลื่อนย้ายได้ ซึ่ ง
ได้แก่ เครื่ องใช้ส่วนตัว และทาส ดังนั้นทาส (Slavery) จึงเป็ นกาลังสาคัญในการระบบการผลิต
ทั้งหมด และต่อมาระบบการผลิตได้เกิดความขัดแย้งระหว่างเจ้าของทาสและทาส
3. ขั้นสังคมแบบศักดินา (Feudalism) กรรมสิ ทธิ์ ในปั จจัยการผลิตเป็ นของขุนนาง คือ
ที่ดินโดยมีทาสเป็ นแรงงานในการผลิต
4. ขั้นสังคมแบบทุนนิยม (Capitalism) กรรมสิ ทธิ์ ในปั จจัยการผลิตเป็ นของนายทุน คือ
ที่ดิน ทุน แรงงาน และเครื่ องจักร โดยมีผใู้ ช้แรงงานเป็ นผูผ้ ลิต
5. ขั้นสังคมแบบคอมมิวนิสต์ (Communism) กรรมสิ ทธิ์ ในปั จจัยการผลิตเป็ นของ
ทุกคน ทุกคนมีสิทธิ เท่าเทียมกัน ไม่มีใครเอาเปรี ยบซึ่ งกันและกัน
ตามแนวความคิดของ Karl Marx ลาดับขั้นของการนาไปสู่ การปฏิวตั ิของชนชั้นล่าง
ของสังคมเกิดจากกระบวนการดังต่อไปนี้
1. มีความต้องการในการผลิต
2. เกิดการแบ่งแยกแรงงาน
3. มีการสะสมและพัฒนาทรัพย์สินส่ วนบุคคล
4. ความไม่เท่าเทียมทางสังคมมีมากขึ้น
5. เกิดการต่อสู ้ระหว่างชนชั้นในสังคม
6. เกิดตัวแทนทางการเมืองเพื่อทาการรักษาผลประโยชน์ของแต่ละชนชั้น
7. เกิดการปฏิบตั ิ
การเปลี่ยนแปลงทางสังคมตามแนวความคิดของ Karl Marx เป็ นการต่อสู่ ระหว่างชน
ชั้นในสังคม โดยใช้แนวความคิดวิภาษวิธี (Dialectical) ที่เริ่ มจากการกระทา (Thesis) ซึ่งเป็ นสาเหตุ
ของการเปลี่ยนแปลงการกระทา (Antithesis) และเกิดการกระทาแบบใหม่ (Synthesis) ตามมา
ลัทธิ Karl Marx สมัยใหม่จะมองว่าตาแหน่งทางสังคมนั้นมีความเกี่ยวข้องกับ
ผลประโยชน์ กล่าวคือ เมื่อมีกลุ่มที่ได้รับผลประโยชน์ ก็ตอ้ งมีกลุ่มที่ถูกใช้ประโยชน์ เช่น นายจ้าง
คือผูไ้ ด้รับผลประโยชน์ ลูกจ้างก็คือผูท้ ี่ถูกใช้ประโยชน์ และได้อธิ บายว่าการหาแสวงหา
ผลประโยชน์น้ นั มี 3 ประเภท ดังนี้ (Theodorson & Theodorson, 1990)
1. การแสวงหาผลประโยชน์ของนักลงทุนนั้นเกิดจากความไม่เท่าเทียมกันของปั จจัย
การผลิต ผูท้ ี่มีปัจจัยการผลิตพร้อมเพียงย่อมแสวงหาผลประโยชน์ได้มากกว่าผูท้ ี่ขาด ปั จจัยการผลิต
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2. การแสวงหาผลประโยชน์ขององค์กรนั้น เกิดจากความไม่เท่าเทียมกันในทุนทรัพย์
ขององค์กร องค์กรที่มีทรัพย์สินมากย่อมมีโอกาสที่จะนาเงินทุนไปสร้างผลกาไรตอบแทนได้
มากกว่าองค์กรที่มีทรัพย์สินน้อย
3. การแสวงหาผลประโยชน์ของแรงงานนั้น เกิดจากความไม่เท่าเทียมกันของแรงงาน
ที่มีฝีมือไม่เท่าเทียมกัน ผูท้ ี่มีความสามารถหรื อมีฝีมือที่เชี่ ยวชาญย่อมได้รับผลประโยชน์จากการใช้
ความสามารถได้ดีกว่าผูม้ ีความสามารถน้อยกว่าหรื อไม่มีความเชี่ยวชาญ
ส่ วน Weber (1947) ได้เสนอความคิด การปิ ดกั้นทางสังคม (Social Closure) ว่าในทุก
สังคมจะมีคนกลุ่มหนึ่งที่เป็ นผูผ้ กู ขาด (Monopoly) ในการได้รับผลประโยชน์จากสังคมและจะทา
การกีดกันไม่ให้ผอู ้ ื่นเขามาแสวงหาผลประโยชน์จากสิ่ งที่เขากาลังทาอยู่ ซึ่ งการผูกขาดนั้นมีหลาย
รู ปแบบ เช่น ที่ดิน ปั จจัยการผลิต อานาจ ความรู ้ หรื อทรัพยากรบางชนิดที่เขาได้รับสิ ทธิ ในการ
ควบคุมและดูแล
ทฤษฎีความขัดแย้งของ Coser (1956) เป็ นนักทฤษฎีความขัดแย้ง ที่มองว่า
ความขัดแย้งก่อให้เกิดทั้งด้านบวกและด้านลบ และอธิ บายว่า ความขัดแย้งเป็ นส่ วนหนึ่งของ
กระบวนการขัดเกลาทางสังคม ไม่มีกลุ่มทางสังคมกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งที่มีความสมานสามัคคีอย่าง
สมบูรณ์ เพราะความขัดแย้งเป็ นส่ วนหนึ่งของมนุษย์ ทั้งในความเกลียดและความรัก ต่างก็มี
ความขัดแย้งทั้งสิ้ น ความขัดแย้งสามารถแก้ปัญหาความแตกแยกและทาให้เกิดความสามัคคีภายใน
กลุ่มได้ เพราะในกลุ่มมีท้ งั ความเป็ นมิตรและความเป็ นศัตรู อยูด่ ว้ ยกัน เขามีความเห็นว่า
ความขัดแย้งเป็ นตัวสนับสนุ นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคม สามารถทาให้สังคมเปลี่ยนชีวติ
ความเป็ นอยูจ่ ากด้านหนึ่งไปสู่ อีกด้านหนึ่งได้ เพราะหากสมาชิกในสังคมเกิดความไม่พึงพอใจต่อ
สังคมที่เขาอยู่ เขาจะพยายามทาการเปลี่ยนแปลงสถานการณ์น้ นั ๆ ให้เป็ นไปตามเป้ าหมายของเขา
ได้ นอกจากนี้ เขายังเสนอว่า ความขัดแย้งยังสามารถทาให้เกิดการแบ่งกลุ่ม ลดความเป็ นปรปั กษ์
พัฒนาความซับซ้อนของโครงสร้างกลุ่มในด้านความขัดแย้งและร่ วมมือ และสร้างความแปลกแยก
กับกลุ่มต่างๆ
ทฤษฎีความขัดแย้งของ Dahrendorf (1959) ให้ชื่อโมเดลว่า Dialectical Conflict
Perspective ในทัศนะของ Dahrendorf องค์กรสังคม คือ Imperatively Coordinated Association
(ICA) องค์กรนี้มีขนาดต่างๆ อย่างองค์กรสังคมโดยทัว่ ไป ตั้งแต่กลุ่มสังคม ชุมชนไปจนถึงสังคม
มนุษย์ องค์กรแต่ละขนาดประกอบด้วยบทบาทจานวนหนึ่ง แต่ละบทบาทจะมีอานาจบังคับผูอ้ ื่น
จานวนหนึ่ง
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ดังนั้นองค์กรสังคมเป็ นเรื่ องของความสัมพันธ์อานาจ และอานาจในองค์กร ถือได้วา่
เป็ นสิ ทธิอานาจ (Authority) เพราะบทบาทเหล่านี้เป็ นของตาแหน่งที่ยอมรับกันในองค์กร
ความเป็ นระเบียบทางสังคมจะดารงอยูไ่ ด้ก็โดยการพยายามซ่อมบารุ งกระบวนการ
สร้างความสัมพันธ์แห่งสิ ทธิ อานาจเอาไว้ ซึ่งทฤษฎีความขัดแย้งเชิงวิภาษวิธี (Dialectics) ของเขามี
ดังต่อไปนี้
1. ความขัดแย้งมีโอกาสเกิดได้ หากสมาชิกของกลุ่มขัดแย้งรู ้แน่วา่ ผลประโยชน์ของ
ตนคืออะไร และสามารถรวมตัวกันเป็ นกลุ่มก้อนเพื่อมุ่งผลประโยชน์น้ นั
2. ความขัดแย้งจะเข้มข้น หากเงื่อนไขทางเทคนิค ได้แก่ มีเครื่ องอานวยความสะดวก
เงื่อนไขทางการเมือง ได้แก่ กฎหมายเปิ ดช่องไว้บา้ งหรื อผูม้ ีอานาจบางคนสนับสนุน และเงื่อนไข
ทางสังคม ได้แก่ มีคนร่ วมด้วยจานวนมากพอในการรวมกลุ่มขัดแย้งอานวยให้
3. ความขัดแย้งจะมีความเข้มข้น หากการกระจายสิ ทธิ อานาจและรางวัลเกี่ยวเนื่อง
สัมพันธ์กนั
4. ความขัดแย้งจะมีความเข้มข้น หากการสับเปลี่ยนโยกย้ายบุคคลไปมา ระหว่างกลุ่มที่
ผูม้ ีอานาจกับกลุ่มผูไ้ ม่มีอานาจ
5. ความขัดแย้งจะรุ นแรง หากเงื่อนไขการรวมกลุ่มคนด้านเทคนิค ด้านการเมืองและ
ด้านสังคมไม่อานวยหรื ออานวยให้ทาได้นอ้ ย
6. ความขัดแย้งจะรุ นแรง หากมีการเสี ยประโยชน์ในการแบ่งรางวัล สื บเนื่องมาจาก
การเปลี่ยนเกณฑ์จากเกณฑ์ตายตัว หรื อเกณฑ์วตั ถุวสิ ัย เห็นได้ วัดได้ ชัดเจนไปเป็ นเกณฑ์เชิง
เปรี ยบเทียบ หรื อเกณฑ์จิตวิสัย
7. ความขัดแย้งจะรุ นแรง ถ้ากลุ่มขัดแย้งไม่สามารถจะสร้างข้อตกลงควบคุม
การขัดแย้งระหว่างกันขึ้นมาได้
8. ความขัดแย้งที่เข้มข้นจะทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้างและการจัดองค์กร
ใหม่ข้ ึนในองค์กรสังคมแห่งความขัดแย้งนั้น
9. ความคิดขัดแย้งที่รุนแรงจะก่อให้เกิดอัตราการเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้างและ
การจัดระเบียบใหม่ในองค์กรสังคมที่เกิดความขัดแย้งนั้นอย่างสู ง
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สั นติศึกษา
สันติศึกษาเป็ นความพยายามอย่างหนึ่งในการต่อต้านความรุ นแรง และมุ่งสร้าง
สันติภาพโดยใช้กระบวนการการศึกษาเป็ นเครื่ องมือทาความเข้าใจเรื่ องความขัดแย้ง ความรุ นแรง
สันติภาพและวิธีการแก้ปัญหาความรุ นแรงให้ได้สันติภาพ ซึ่ งสันติศึกษาไม่ใช่เพียงแต่เข้าใจเฉพาะ
เรื่ องของสันติภาพเท่านั้น แต่ยงั มุ่งสอนให้ใฝ่ หาสันติและรักสันติอีกด้วย (รุ่ งธรรม ศุจิธรรมรักษ์,
2541)
บทเรี ยนของประวัติศาสตร์ โลกในการแก้ไขปั ญหาด้วยความรุ นแรงทาให้มนุษย์
ตระหนักถึงผลร้ายโดยใช้วธิ ี การที่รุนแรง ทาให้เกิดความชิงชังต่อการทารุ ณกรรมของสงครามที่
มนุษย์กระทาต่อกัน การเรี ยกร้องความร่ วมมือกับการสร้างสันติภาพในหมู่มวลมนุษย์ได้มีมานาน
แล้ว และได้ปรากฏรู ปร่ างอย่างชัดเจน เมื่อมนุษยได้ประสบมหันตภัยของโลกทั้งสองครั้ง กล่าวคือ
สงครามโลกครั้งที่ 1 และสงครามโลกครั้งที่ 2 โดยเฉพาะอย่างยิง่ ภายหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ที่
มนุษย์ได้รับรู้ถึงอานาจการทาลายล้างด้วยอาวุธนิวเคลียร์ ทาให้มนุษย์ตระหนักว่าภัยของสงคราม
นัน่ มิใช่มีความหมายเพียงความทุกข์ยากบาดเจ็บล้มตายของมนุษย์เท่านั้น แต่อาจส่ งผลถึงการ
สู ญเสี ยของอารยธรรมและของมนุษยชาติท้ งั โลก
สันติศึกษาเป็ นความพยายามอย่างหนึ่งในการต่อต้านสงครามและการส่ งเสริ ม
สันติภาพ ด้วยการส่ งเสริ มความเข้าใจเรื่ องสันติภาพและการปลูกฝังทัศนคติใฝ่ สันติได้โดยผ่าน
กระบวนการทางการศึกษา การศึกษาเป็ นกระบวนการที่สาคัญอย่างหนึ่งในการส่ งเสริ มให้มี
การเรี ยนรู ้ทาความเข้าใจเกี่ยวกับสันติภาพและปลูกฝังทัศนคติที่ใฝ่ สันติได้ หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ทางการศึกษาขององค์การสหประชาชาติ คือ องค์การยูเนสโก (UNESCO) ได้ทุ่มเทความพยายามที่
จะหาทางจัดการศึกษาให้เป็ นไปเพื่อให้โลกอยูก่ นั อย่างสันติสุข โดยสงครามนัน่ เกิดจากเข้าใจผิด
ความกลัว ความเกลียดชัง ความชิงชัง และเชื่อว่าการศึกษาจะสามารถให้คนมีความเป็ นมนุษย์ คือ
มีเหตุผล มีความเข้าใจอันดีซ่ ึ งกันและกันและอยูร่ ่ วมกันอย่างสงบ
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แนวทางการศึกษาที่ UNESCO ใช้เพื่อส่ งเสริ มสันติภาพ คือ การศึกษาเพื่อความเข้าใจ
อันดีระหว่างชาติ (Education for World Understanding หรื อ Education for International
Understanding) และการศึกษาต่างวัฒนธรรมโดยใช้การศึกษาทาให้คนที่มีวฒั นธรรมที่แตกต่างกัน
สามารถติดต่อสื่ อสารกันได้ โดยมีความเข้าใจ เคารพ เป็ นมิตร และคิดช่วยเหลือ
สังคมในโลกปั จจุบนั มีความขัดแย้งกันเป็ นเรื่ องธรรมดา โดยมีเหตุมาจาก
ความต้องการที่ไม่สิ้นสุ ดของมนุษย์ แต่ทรัพยากรหรื อสิ่ งที่ตอบสนองนั้นมีอยูอ่ ย่างจากัด ดังนั้น
ทาให้เห็นได้วา่ “สันติภาพ” เป็ นสิ่ งมีค่า ที่พึงปรารถนา ซึ่ งสามารถแบ่งความหมายของสันติภาพ
ออกเป็ น 2 ลักษณะ คือ
1. สันติภาวะ หมายถึง สันติภาพในฐานะที่เป็ นเป้ าหมายคือ สภาพหรื อภาวะที่สงบ
ไม่มีความรุ นแรง เช่น ไม่มีสงคราม ไม่มีการต่อสู ้กนั
2. สันติวธิ ี หมายถึง สันติภาพในฐานะที่เป็ นวิธีการหรื อวิถีทางคือ วิธีการที่ไม่ใช้
ความรุ นแรงหรื อวิธีการปฏิบตั ิที่ไม่รุนแรงในการแก้ปัญหาหรื อการดาเนินชีวิต
ถึงแม้วา่ สันติภาพจะเป็ นสิ่ งที่น่าปรารถนาในสังคม แต่ก็จะมีผทู ้ ี่ใช้แนวคิดสันติภาพที่
แตกต่างกัน กล่าวคือ จะมีบางกลุ่มเน้นสันติภาวะ และ บางกลุ่มเน้นที่สันติวธิ ี อีกทั้งจะมีคน
บางกลุ่มที่สนับสนุนแนวคิด “สันติภาพด้วยกาลัง” (Peace through Strength) หรื อพวกที่ถือคติวา่
“แม้หวังตั้งสงบจงเตรี ยมรบให้พร้อมสรรพ” (If You Want Peace, Prepare for War) กล่าวได้วา่ เป็ น
กลุ่มที่เน้นสันติภาวะมากกว่าสันติวธิ ี คือ จะกระทาทุกรู ปแบบเพื่อให้เกิดสันติแม้ตอ้ งใช้
ความรุ นแรง อีกทั้งยอมเตรี ยมรบหรื อแม้กระทัง่ ลงมือรบ เพื่อให้ได้มาซึ่ งความสงบ
นักสันติวธิ ี สามารถแบ่งออกได้เป็ น 2 กลุ่ม คือ
1. กลุ่มผูใ้ ช้สันติวธิ ี เพื่อแก้ปัญหาความขัดแย้ง เป็ นกลุ่มต่อต้านการใช้ความรุ นแรง
ในการแก้ปัญหา ซึ่ งถือกันว่าเป็ นความหมายของ สันติภาพเชิงลบ มุ่งเน้นมองสันติวธิ ี ในฐานะที่เป็ น
วิธีการแก้ปัญหาความขัดแย้งมากกว่าเป็ นวิถีทางในการดาเนินชีวติ ไม่เห็นด้วยกับการแก้ปัญหาโดย
ใช้วธิ ี ความรุ นแรง
2. กลุ่มผูใ้ ช้สันติวธิ ี เป็ นวิถีทางในการดาเนินชีวิต ซึ่ งถือกันว่าเป็ นความหมายของ
สันติภาพเชิงบวก กลุ่มนี้จะต่อต้านวิถีชีวติ ที่รุนแรงทุกด้าน ไม่ได้มองสันติวธิ ี ในฐานะเป็ นเพียง
วิธีการแก้ปัญหาความขัดแย้งเท่านั้น แต่เห็นว่าเป็ นวิถีทางในการดาเนินชีวิตทุกด้าน
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หลักการและวัตถุประสงค์สาคัญของนโยบายการศึกษาเพื่อความเข้าใจอันดีระหว่าง
ชาติ มีดงั นี้
1. สร้างมติระหว่างชาติและการมองโลกอย่างกว้างๆ ในการศึกษาทุกระดับและในทุก
รู ปแบบ
2. ก่อให้เกิดความเข้าใจและการเคารพซึ่ งบุคคล ทุกชาติ ศาสนา วัฒนธรรม อารยธรรม
ค่านิยมและแนวทางการดารงชีวติ โดยสอนทั้งวัฒนธรรมและเชื้อชาติอื่น
3. ก่อให้เกิดความตระหนักถึงความจาเป็ นที่ตอ้ งพึ่งพาอาศัยซึ่ งกันและกัน ที่มีมากขึ้น
ระหว่างบุคคลและชาติต่างๆ ทัว่ โลก
4. ก่อให้เกิดความสามารถในการติดต่อกับผูอ้ ื่น
5. ไม่ตระหนักถึงแค่เพียงสิ ทธิ แต่คานึงถึงหน้าที่ของบุคคล กลุ่มสังคม และชาติ
ทั้งหลายที่จะต้องมีต่อกันและกัน
6. เข้าใจถึงความจาเป็ นที่ตอ้ งมีความเป็ นน้ าหนึ่งใจเดียวกันและร่ วมมือกันระหว่างชาติ
7. สร้างความพร้อมของแต่ละบุคคลที่จะเข้าร่ วมในการแก้ปัญหาของชุมชนของตน
ของประเทศของตนและของโลกโดยทัว่ ไป
8. เน้นหลักการไม่ยอมรับการใช้สงครามเพื่อแก้ปัญหาระหว่างประเทศ
การพัฒนาการศึกษาเพื่อสันติภาพมีหลายรู ปแบบและหลายวิธี ซึ่งมี 4 แนวทางที่สาคัญ
ดังต่อไป
1. แนวการศึกษาเปรี ยบเทียบ (Comparative Education) แนวนี้เปรี ยบเทียบชีวติ
ความเป็ นอยูท่ างภูมิศาสตร์ เศรษฐกิจ และการเมืองประเทศต่างๆ
2. แนวการศึกษาสหวัฒนธรรม (Inter-Cultural Studies) การศึกษาลักษณะนี้เน้น
วัฒนธรรมของชนชาติต่างๆ รวมไปถึงชนกลุ่มน้อย เข้าใจวัฒนธรรมต่างๆ เพื่อให้ผศู ้ ึกษาเห็นคุณค่า
เข้าใจความแตกต่างและความคล้ายคลึงของวัฒนธรรมต่างๆ
3. แนวสกลทัศน์ศึกษา (Global Education) เป็ นแนวทางการศึกษาที่สอนในชาวโลก
ตระหนักในความรับผิดชอบร่ วมกัน ในการสงวนรักษาทรัพยากรและสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ
ของโลกและตระหนักในความจริ งที่วา่ โลกเรานี้ผกู พันกันทางระบบเศรษฐกิจ
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4. แนวพัฒนาศึกษา (Development Education) การศึกษาแนวนี้วิวฒั นาการมาจาก
กระบวนการพัฒนาประเทศต่างๆ ประยุกต์จากทฤษฎีการพัฒนาต่างๆ เช่น การเมือง เศรษฐกิจ
สังคม การบริ หาร เป็ นต้น นอกจากจะเน้นการศึกษาเพื่อการพัฒนาแล้ว ยังเน้นการกระตุน้
มโนธรรมในการเข้าไปมีส่วนร่ วมในการแก้ปัญหาเหล่านี้ โดยใช้การศึกษาเป็ นเครื่ องมือ
ความมุ่งหมายของการเรี ยนสันติศึกษาที่ต่างกัน 2 ประการ คือ
1. สันติวทิ ยาหรื อสันติศาสตร์ เป็ นการศึกษาเรื่ องสันติภาพเพื่อเรี ยนรู้และทา
ความเข้าใจถึงลักษณะความเป็ นจริ งของสันติภาพ (Education about Peace) ซึ่งเน้นการแสวงหา
ความรู้ความเข้าใจของสันติภาพ
2. สันติศึกษา เป็ นการศึกษาเรื่ องสันติภาพให้เกิดขึ้น (Education for Peace) ซึ่งเป็ น
การเน้นการปลูกฝังทัศนคติให้ใฝ่ สันติหรื อย่างน้อย รู ้วธิ ี แก้ปัญหาความรุ นแรง รู ้วธิ ี สร้างสันติภาพ
แล้วจะได้นาไปใช้แก้ปัญหา นาความรู ้ไปสร้างสันติได้
วัตถุประสงค์ของสันติวทิ ยาและสันติศึกษานั้นมิได้ขดั แย้งกัน แต่ช่วยเกื้อหนุ นกันให้มี
ความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับสันติภาพ ในการสร้างสันติภาพ และการมีใจใฝ่ สันติก็อาจเป็ นแรงจูงใจ
ให้เกิดความอยากรู ้อยากเข้าใจถึงวิธีการสร้างสันติภาพ ลักษณะของสันติภาพ และจุดมุ่งหมายของ
สันติภาพต่อไป ผูศ้ ึกษาสันติภาพยังมีความเห็นไม่ตรงกันว่า ในความสงบนั้นยังมีความขัดแย้งอยูไ่ ด้
หรื อไม่ สันติภาพคือภาวะที่ปราศจากความรุ นแรงแต่ยงั มีความขัดแย้งอยู่ หรื อสันติภาพคือภาวะที่
ปราศจากทั้งความรุ นแรงและความขัดแย้ง (วิจิตร ศรี สอ้าน, 2530)
นอกจากนี้ พระมหาหรรษา (2554) กล่าวว่า สันติวธิ ี เป็ นวิธีที่มุ่งเน้นยุทธวิธีในการ
ปฏิบตั ิการที่ไม่ใช้ความรุ นแรง (Non-Violent Actions)
ยีน ชาร์ป (2529) กล่าวว่า ในสถานการณ์ขดั แย้ง อาจใช้รูปแบบปฏิบตั ิการได้หลายวิธี
ในการแก้ไขปั ญหา เช่น ใช้วิธีกระทารุ นแรงต่อบุคคลและทาลายทรัพย์สิน หรื อใช้สันติวธิ ี
(Nonviolent Action)
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Ralph Summy (1985) ได้เสนอแนวทางในการปฏิเสธความรุ นแรง 6 ประเภท ดังนี้
1. การไม่ต่อต้าน (Nonresistance) กลุ่มคนที่เชื่อถือหลักการนี้จะปฏิเสธความรุ นแรง
ทางกายภาพ ปฏิบตั ิตามหลักการทางศาสนาของตนอย่างเคร่ งครัด
2. การตกลงประนีประนอม (Active Reconciliation) กลุ่มคนที่เชื่อถือหลักการนี้จะ
ปฏิเสธความรุ นแรงและเชื่อว่าการแก้ปัญหาโดยเฉพาะในระดับปั จเจกชนนั้นจะกระทาได้ก็ดว้ ยการ
ประสานประโยชน์และประนีประนอมกันอย่างจริ งจัง ในท่ามกลางความขัดแย้งกลุ่มนี้จะพยายาม
หาทางเปลี่ยนทรรศะหรื อนโยบายของกลุ่มที่เป็ นปั ญหาด้วยการพยามยามชี้แจงแสดงเหตุผลให้ฝ่าย
ตรงข้ามยอมรับ
3. การต่อต้านทางศีลธรรม (Moral Resistance) กลุ่มนี้เชื่อมัน่ ว่าความชัว่ เป็ นสิ่ งที่ตอ้ ง
ต่อต้าน แต่ดว้ ยการใช้วธิ ี การในทางศีลธรรมและสันติวธิ ี เท่านั้น โดยให้ความสาคัญกับ
ความรับผิดชอบทางศีลธรรมในระดับปัจเจกชน
4. การไร้ความรุ นแรงเป็ นบางเรื่ อง (Selective Nonviolence) กลุ่มนี้จะปฏิเสธ
การมีส่วนร่ วมในการใช้ความรุ นแรงบางเรื่ อง
5. สัตยาเคราะห์ (Satyagraha) ของมหาตมะคานธี เชื่อถือในสัตยาเคราะห์ หรื อหลัก
แห่งสัจจะ โดยมุ่งเข้าถึงสัจธรรมด้วยความรักและการกระทา การอุทิศชีวิตให้กบั สิ่ งที่ตนเชื่อว่า
ถูกต้อง
6. การปฏิวตั ิไร้ความรุ นแรง (Nonviolence Revolution) กลุ่มนี้เชื่อในเรื่ องการปฏิวตั ิไร้
ความรุ นแรง เชื่ อว่าปั ญหาสังคมใหญ่ๆ ในโลกปั จจุบนั มีรากฐานอยูท่ ี่ชีวติ ทางสังคมและปั จเจกชน
ดังนั้น หากจะแก้ปัญหาสังคมเหล่านี้ ต้องเปลี่ยนแปลงพื้นฐานในระดับปั จเจกชนและสังคมเท่านั้น
ยอมรับแนวทางการให้ปัจเจกชนพัฒนาชีวติ ของตนเอง พยายามให้สังคมยอมรับเอาหลักการ
แนวสันติ เช่น สันติวธิ ี ความเสมอภาค การร่ วมมือกัน ความยุติธรรม และอิสระภาพเป็ นค่านิยม
หลัก สร้างสรรค์ระเบียบทางสังคมที่เสมอภาคมากขึ้น มีการกระจายอานาจมากขึ้น และมีเสรี มาก
ขึ้น ต่อสู ้กบั ความชัว่ ทางสังคมด้วยปฏิบตั ิการไร้ความรุ นแรง
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การสื่ อสารอย่างสั นติ
การสื่ อสารอย่างสันติ หรื อ ภาษาแห่งความกรุ ณา เป็ นการสื่ อสารที่ผพู ้ ดู จะรับผิดชอบ
ต่อความรู ้สึกของตนเอง โดยเชื่อมโยงความรู ้สึกนั้น เกิดจากความต้องการใดที่ได้รับการตอบสนอง
หรื อไม่ได้รับการตอบสนอง ผูพ้ ดู จะปล่อยวางการตัดสิ น การวิพากษ์วจิ ารณ์ผอู ้ ื่นลง รวมทั้งพยายาม
ทาความเข้าใจอีกฝ่ ายหนึ่งด้วยว่า เขารู ้สึกอย่างไรและต้องการอะไร (ไพริ นทร์ โชติสกุลรัตน์, 2554)
องค์ ประกอบของการสื่ อสารอย่างสั นติ
การสื่ อสารอย่างสันติใช้องค์ประกอบ 4 ประการ คือ
1. การสังเกต เป็ นการพูดถึงเหตุการณ์ใดเหตุการหนึ่ งที่ตอ้ งการสื่ อสารให้ผอู้ ื่น
รับทราบ โดยพยายามบรรยายสิ่ งที่เกิดขึ้นอย่างเป็ นรู ปธรรม เฉพาะเจาะจง และเป็ นกลาง แล้ว
แยกแยะคาตัดสิ น การประเมิน การตีความ หรื ออคติออกจากสิ่ งที่เกิดขึ้นจริ ง
2. ความรู้สึก เป็ นการจับความรู ้สึกและระบุชื่อความรู ้สึกนั้น ทั้งความรู ้สึกทางการและ
ทางใจ แล้วใช้คาที่แสดงความรู ้สึก ที่ไม่ใช่ความคิด
3. ความต้องการ เป็ นสิ่ งที่มีชีวติ ชีวา เป็ นคุณค่าและความปรารถนาที่ลึกซึ้ งที่สุดของ
มนุษย์ และมนุษย์ทุกคนต่างก็มีความต้องการ โดยการเน้นคาพูดที่บรรยายความต้องการร่ วมของ
มนุษย์ แทนที่จะใช้คาพูดที่บรรยายวิธีการหรื อแผนการเฉพาะเจาะจงที่ใช้เพื่อตอบสนอง
ความต้องการ ซึ่ งในระดับความต้องการนั้น มนุษย์จะไม่ขดั แย้งกัน เพราะต่างคนต่างก็มี
ความต้องการเช่นกัน ทาให้เข้าใจความเป็ นมนุษย์ของอีกฝ่ ายหนี่งได้ แต่ความขัดแย้งมักจะเกิดขึ้น
เพราะยึดติดที่วธิ ี การ แต่ไม่ได้มองลึกที่ตวั ความต้องการ
4. การขอร้อง เป็ นการบอกให้อีกฝ่ ายหนึ่งทราบว่า จะทาอะไรได้บา้ งเพื่อช่วยให้
ความต้องการในส่ วนลึกได้รับการตอบสนอง หรื อวิธีการใดที่คาดว่าจะตอบสนองความต้องการ
ในส่ วนลึกได้ โดยการเลือกจะขอให้กระทาสิ่ งใด ที่เชื่อว่าจะทาให้ความต้องการบรรลุผล แล้วบอก
ให้รับทราบอย่างชัดเจน ซึ่ งเมื่อเกิดการปฏิเสธก็จะเป็ นจุดเริ่ มต้นของการเจรจาหรื อการสานสัมพันธ์
สรุ ปได้วา่ ทางเลือกเพื่อการสื่ อสารอย่างสันติ ประกอบด้วย การสื่ อสารให้ผอู ้ ื่นรับรู ้
อย่างจริ งใจ การแสดงความเข้าใจผูอ้ ื่น และเข้าใจตัวเองอย่างแท้จริ ง
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สานเสวนา (Dialogue)
สานเสวนา เป็ นคาที่ตรงกับภาษาอังกฤษว่า Dialogue ซึ่ง Bohm (1991) อธิ บายว่าเป็ น
คาที่มาจากภาษาละตินจากคาว่า Dia + Logos ซึ่ งคาว่า Dia หมายถึง ผ่าน (Through) ส่ วนคาว่า
Logos หมายถึง คาพูด เขาเปรี ยบว่า Dialogue เป็ นการให้ความหมายของคาที่ผา่ นหรื ออยูท่ ่ามกลาง
คนหลายๆ คน เปรี ยบเหมือนภาพของแม่น้ าที่ไหลไปล้อมรอบและผ่านสมาชิกและผูร้ ่ วมอยูใ่ น
การสานเสวนานั้น ซึ่งหลักการสานเสวนา เป็ นเรื่ องของการสื่ อสารพูดคุยและสนทนากัน ให้ทุกคน
มีโอกาสแสดงความคิดเห็นและมีส่วนร่ วม เพื่อหลี่กเลี่ยงปั ญหาบางอย่างที่จะนาไปสู่ ความขัดแย้ง
ได้
คาว่า "สานเสวนา" หรื อ "ศานติ์เสวนา" หมายถึง กระบวนการกลุ่มในการจัดการกับ
ความขัดแย้งที่อาศัยบุคคลที่สาม ช่วยทาหน้าที่อานวยการให้เกิดการพูดคุยสนทนากันระหว่างกลุ่ม
บุคคลที่เกี่ยวข้องในสถานการณ์ความขัดแย้งที่มีความตึงเครี ยดทางอารมณ์เป็ นส่ วนประกอบใหญ่
โดยมุ่งเน้นที่จะลดอคติอนั เกิดจากผลของความขัดแย้ง และสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างผูเ้ ข้าร่ วม
กระบวนการ (ศูนย์สันติวธิ ีและธรรมาภิบาล 2547)
Bohm (1991) ได้ให้ความหมาย สานเสวนา ไว้วา่ คือ การปล่อยให้เกิดการลื่นไหลของ
ความหมายที่เกิดจากการฟังอย่างลึกซึ้ ง ซึ่ งโดยทัว่ ไปแล้วนั้นมนุษย์มีความคิดเป็ นของตนเองซึ่ ง
แตกต่างกันและอาจนาไปสู่ การไม่เข้าใจกันและกัน จึงมีความจาเป็ นที่จะต้องให้คนที่คิดต่างกันมา
สื่ อความหมายให้แก่กนั ด้วยการฟังอย่างลึกซึ้ ง การฟังอย่างลึกซึ้ งจะทาให้กา้ วพ้นอคติ ซึ่ งจะช่วย
ปรับการมองความคิดของคนอื่นที่ไม่เหมือนเรา จากที่มองว่าผิด เป็ นการมองเห็นความแตกต่าง
ขณะเดียวกัน Leonard (1987) ซึ่งเป็ นผูน้ าทางด้านการสานเสวนาอีกคนหนึ่ง ให้ความหมาย
สานเสวนา คือ การที่คนสองคนหรื อสองกลุ่มที่เชื่อต่างกัน แล้วมาร่ วมเสวนากัน โดยมี
วัตถุประสงค์สาคัญ 4 ประการ ดังนี้
1. เพื่อเรี ยนรู ้ เรี ยนรู ้วา่ เขามีนิสัยอย่างไร มีความเชื่ออะไร อย่างไร วัฒนธรรมทาง
ศาสนาของเขาเป็ นอย่างไร การเรี ยนรู ้เริ่ มต้นจากการยอมรับว่าเรามีความแตกต่างกัน
2. เพื่อเจริ ญเติบโต เจริ ญเติบโตทางความเข้าใจ ความเห็นอกเห็นใจ หมายความว่า ตัว
เราไม่เคยอยูใ่ นสถานการณ์อย่างนี้ เราจะไม่มีทางรู ้วา่ ทาไมเขาตัดสิ นใจอย่างนั้น แต่ถา้ ได้ฟังเขา ให้
เขาได้พดู แล้วเราไปร่ วมในสถานการณ์อย่างนี้ เราจะเข้าใจเขามากขึ้น
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3. เพื่อจะเกิดการเปลี่ยนแปลง ถ้าเราจริ งใจซึ่ งกันและกัน เรามาฟังว่าที่คิดอย่างนี้
ทาอย่างนี้เพราะเขามีเงื่อนไขใดบีบบังคับให้เขาทาแบบนี้ แล้วถ้าเราฟัง เราจะเข้าใจมากขึ้น ลดอคติ
ที่มีอยูแ่ ล้ว เราตัดสิ นเขาแบบนี้จะทาให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในใจเราได้ โดยอาจจะเปลี่ยนแปลง
จากเล็กๆ น้อยๆไปจนถึงเปลี่ยนแปลงมาก จนเห็นใจเขาหรื อพัฒนาจนเป็ นพวกเดียวกับเขา
4. เพื่อการร่ วมมือ โดยทางานเพื่อพัฒนา ร่ วมแก้ปัญหา
หัวใจสาคัญของกระบวนการสานเสวนาตามทฤษฎีของ Leonard คือ การเปิ ดโอกาส
ให้มีการฟังอย่างลึกซึ้ ง (Deep Listening) เป็ นการฟังเพื่อเข้าใจ ความหมาย การสานเสวนาตาม
ทฤษฎีของ Bohm เป็ นความกระหายอยากรู ้เรื่ องอย่างใจจดใจจ่อ (Suspension) ซึ่ งเกี่ยวข้องกับ
"ความตั้งใจฟัง" (Attention and Listening) ในการสารวจหาความหมายของผูพ้ ดู เป็ นความคิดที่วา่
ถ้าผูพ้ ดู มีความตั้งใจที่กล่าวถึงสิ่ งใด สิ่ งหนึ่งด้วยอารมณ์ความรู ้สึก พร้อมๆ กับเสนอความคิดอันใด
อันหนึ่ง และผูพ้ ดู ยังคงรักษาความตั้งใจ ในการกล่าวถึงสิ่ งนั้นต่อไป กระบวนการของความคิดจะ
ดาเนินไปได้ลึกซึ้ งยิง่ ขึ้น นัน่ คือ ทั้งผูพ้ ดู จะสามารถเข้าใจความหมายของสิ่ งที่ตนพูดและผูฟ้ ังอาจ
เข้าใจสิ่ งที่ตนได้ยนิ อย่างลึกซึ้ งมากขึ้น
จากที่กล่าวมาจะเห็นว่า สานเสวนา เป็ นเครื่ องมืออย่างหนึ่ งที่นามาใช้ในการแปลง
เปลี่ยนความขัดแย้ง ลดความไม่เข้าใจ ส่ งเสริ มสร้างความปรารถนาดีต่อกัน อันเป็ นก้าวแรกที่จะ
นาไปสู่ ความร่ วมมือ ร่ วมใจ ร่ วมแก้ปัญหาของสังคม โดยทัว่ ไปการสานเสวนามีหลักการสาคัญ 3
ประการ คือ
1. ฟังอย่างไร คือ ฟังด้วยความเมตตา ฟังโดยไม่ตดั สิ นไว้ก่อน ฟังแบบเอาใจเขามาใส่
ใจเรา
2. ฟังอะไร คือ ฟังตัวเอง ฟังผูอ้ ื่น ฟังความเงียบ (คิดอย่างใคร่ ครวญแล้วจึงพูด) ฟังผล
ของการฟังตัวเองและผูอ้ ื่น
3. ฟังเพื่อหาความหมายด้วยกัน เพื่อการมีส่วนร่ วม เพื่อให้เกิดการยึดเหนี่ยวแท้จริ ง
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เมื่อมีการฟังอย่างตั้งใจถ้วนถี่แล้ว ความเข้าใจผิด อาจละลายไป เปลี่ยนแปรเป็ น
ความเห็นใจ เกิดการเปลี่ยนท่าทีเป็ นการร่ วมมือกันโดยไม่มีการบังคับ สถานการณ์ความร่ วมมือ
ช่วยเหลือกันหลังจากโศกนาฎกรรมคลื่นสึ นามิ อาจเปรี ยบเทียบเป็ นตัวอย่างของการสานเสวนา
ผ่านการฟังอย่างลึกซึ้ ง จนเข้าใจความหมายของการสู ญเสี ย พลัด พรากโดยมิได้ต้ งั ตัว และ
แปรเปลี่ยนเป็ นการระดมความเห็นอกเห็นใจ การช่วยเหลือ การร่ วมมือ ร่ วมใจโดยธรรมชาติและ
ปราศจากการบังคับ (ปาริ ชาด สุ วรรณบุบผา, ม.ป.ป.)
ระดับของการทาสานเสวนา
1. ระดับทฤษฎี คือระดับคาสอน เช่น จุดหมายสู งสุ ดของอิสลาม คือการได้อยูก่ บั
พระเจ้า ศาสนาพุทธเชื่อในนิพพาน
2. ระดับประสบการณ์ เช่น ชาวบ้านไปทาบุญปล่อยปลา ชาวมุสลิมไปละหมาด
เสร็ จแล้วเขารู ้สึกอย่างไร
3. ระดับชีวติ จะมีปัญหาเป็ นตัวตั้ง เช่น สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ มีคนตายทุกวัน
เรากาลังอยูใ่ นวิกฤติเดียวกัน อยูภ่ ายใต้ปัญหาเดียวกัน เราจะใช้การสานเสวนา เพื่อหาทางลด
ความรุ นแรงโดยเอาปั ญหาเป็ นตัวตั้ง
กฎของการสานเสวนา
1.ไม่มีวาระซ่อนเร้น ความงดงามของสานเสวนามาจาก “เจตนาบริ สุทธิ์ ” คือ พูด
ความจริ งอย่างตรงไปตรงมา ไม่สวมหน้ากากเข้าหากัน ไม่มีอะไรต้องซ่อนเร้น
2. ปฏิสัมพันธ์กนั อย่างมนุษย์ ให้ความเคารพ ให้เกียรติผอู ้ ื่น เพราะเขาไม่ใช่วตั ถุสิ่งของ
ที่ไร้หวั ใจ ปฏิบตั ิต่อผูอ้ ื่นเช่นเดียวกับที่อยากให้ผอู ้ ื่นปฏิบตั ิต่อเรา
3. เท่าเทียม ต่างฝ่ ายต่างเรี ยนรู ้ “ให้ และ รับ” เท่าๆ กัน ไม่มีใครด้อยกว่า หรื อเหนือกว่า
ใคร ไม่มีการครอบงาทางความคิด เขากับเราเท่าเทียมกัน เขากับเรามี ศักดิ์ศรี ของความเป็ นมนุษย์
เท่าเทียมกัน
4. จุดยืนชัดเจน กล้าบอกความคิด ความเชื่อของตนเอง กล้าเปิ ดหู เปิ ดใจ ฟังความเห็น
ที่แตกต่าง กล้ารับฟัง ว่าผูอ้ ื่นเข้าใจ และเห็นว่าเราเป็ นอย่างไร สื่ อความหมายของเราให้ชดั เจน
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5.ไม่ด่วนสรุ ปตัดสิ นผูอ้ ื่น จงภูมิใจในความคิด ความเชื่อ ของเรา แต่ไม่ได้หมายความ
ว่าเราดีกว่า หรื อเหนือกว่าคนอื่น แล้วด่วนสรุ ปในสิ่ งที่เขามีหรื อเป็ น ไม่ตดั สิ นเขาบนฐานความเชื่ อ
ของเรา
6. ใจกว้าง มีความใจกว้างพอที่จะวิพากษ์วจิ ารณ์ตนเอง หรื อกลุ่มของตนเอง สิ่ งใดที่ไม่
ดี หรื อไม่ถูกต้องก็นอ้ มรับความจริ งอย่างไม่เข้าข้างตัวเอง กล้าหาญวิจารณ์ตน และกลุ่มของตนได้
7. ซื่ อสัตย์และจริ งใจ การสื่ อสารอย่างจริ งใจจาเป็ นมากสาหรับ “สานเสวนา”
ความคิดเห็นใดที่เราไม่เห็นด้วย ควรแสดงความคิดเห็นอย่างตรงไปตรงมา โดยบอกเหตุผลให้
ชัดเจน หลีกเลี่ยงการยอมรับแบบขอไปที
8. ไว้วางใจผูอ้ ื่น ให้เกียรติต่อความคิดของผูอ้ ื่น ว่าเขาก็มีเหตุผลของเขา และน่าจะหา
ทางออกที่ดีให้กบั ปั ญหาตรงหน้าได้เช่นกัน ไว้วางใจในวิถีความเชื่อ ความสามารถ และเหตุผล
9. ไม่ปะปนหลักการกับปฏิบตั ิ เมื่อผูอ้ ื่นพูดหรื อถามในเรื่ องใดก็พดู ตอบในเรื่ องนั้น
ถ้าเขาพูดเรื่ องหลักการหรื อทฤษฎี ก็ตอบเรื่ องหลักการหรื อทฤษฎี ถ้าเขาพูดหรื อถามเรื่ อง
การปฏิบตั ิ
ประสบการณ์ ก็ตอบเรื่ องการปฏิบตั ิ หรื อประสบการณ์ เพื่อหลีกเลี่ยงปั ญหา “การพูดคนละเรื่ อง
เดียวกัน” หลีกเลี่ยง ความเข้าใจผิด
10. ยืดหยุน่ แต่ต้ งั ใจจริ ง สานเสวนา เป็ น “กระบวนการ” ที่ตอ้ งอาศัย ความตั้งใจจริ ง
ความต่อเนื่ อง ความอดทน สานเสวนาจึงไม่ใช่สูตรสาเร็ จ หรื อคาตอบสุ ดท้ายของปั ญหาทันทีทนั ใด
ข้ อจากัดของสานเสวนา
สานเสวนาไม่ใช่เป็ นคาตอบสุ ดท้ายของการแก้ปัญหาอันสลับซับซ้อนได้ทุกเรื่ อง แต่
เป็ นเพียงการเริ่ มต้นของสัมมาทิฐิเพื่อการแก้ปัญหาที่มนุษย์สร้างขึ้นนับจากอดีตจนปั จจุบนั ดังนั้น
การทาสานเสวนาจึงควรทาอย่างต่อเนื่ องและสม่าเสมอ คนในวงสนทนาจะเป็ นกระจกเงาให้กนั
และกันอย่างปราศจากอคติ เพื่อเปิ ดโอกาสให้แต่ละคนเรี ยนรู ้ตนเอง และแก้ไขปรับปรุ งตนเอง
เพื่อให้สามารถทางานร่ วมกัน และอยูร่ ่ วมกับคนอื่นได้อย่างมีความสุ ข สามารถทางานที่ยากๆ ที่ไม่
สามารถจัดการด้วยวิธีการธรรมดาได้ ข้อจากัดของสานเสวนาอาจเกี่ยวข้องกับเงื่อนไขต่อไปนี้
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1. ความไม่เข้าใจธรรมชาติที่แท้จริ งของสานเสวนาว่ามีหวั ใจอยูท่ ี่การฟังอย่างลึกซึ้ ง
2. มีความเข้าใจว่าเป็ นการเจรจาต่อรอง
3. มีความกังวลว่าฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่งจะต้องถูกเปลี่ยนจุดยืน
4. มีความเข้าใจผิดว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐหรื อนักวิชาการเท่านั้นที่เป็ นผูจ้ ดั สานเสวนา
แท้ที่จริ งแล้วทุกฝ่ ายสามารถมีส่วนร่ วมได้
5. ความเข้าใจผิดว่าการสานเสวนาเป็ นการพูดและคุยกันในห้องแล้วมิได้เกิดอะไรขึ้น
ภายหลังจากการพูดนั้น
6. ข้อจากัดเรื่ องเวลาและการรอคอยผลสาเร็ จ ที่ยงั ไม่สามารถเกิดขึ้นได้จริ ง ความเสื่ อม
ศรัทธา ลังเลสงสัยจึงอาจเกิดขึ้นได้
นอกจากนี้ วันชัย วัฒนศัพท์ (2547)ได้เสนอแนวคิดขั้นตอนของการสานเสวนาเพื่อ
ไปสู่ เป้ าหมาย ดังนี้
1. หาคนกลาง ขั้นตอนแรกของคนที่ขดั แย้งกัน ที่แยกขั้วแยกกลุ่มกัน แล้วเป็ นคนละ
กลุ่มคนละพวก ต่างคนต่างกลุ่มก็จะมีจุดยืน (Position) วิธีคิดและสัญลักษณ์ที่แตกต่างกัน และเป็ น
การยากมากที่จะเชิญชวนให้เดินเข้ามาเจรจากัน เพราะนอกจากจะมีจุดยืนต่างกันคนละสุ ดทางแล้ว
ยังมีเรื่ องอื่นๆ อีกที่มาเป็ นอุปสรรคของการสานเสวนาหรื อการเจรจาใดๆ จึงจาเป็ นต้องมีคนกลางที่
ทั้งเข้าใจในกระบวนการและเป็ นที่ยอมรับของทั้งสองฝ่ ายหรื อหลายฝ่ าย คนกลางในช่วงแรกอาจจะ
เป็ นกลุ่มบุคคลที่สามารถเข้าไปพบปะและไปรับฟังจุดสนใจหรื อความต้องการ ความกลัว
ความห่วงกังวลของแต่ละฝ่ ายที่ไม่ใช่จุดยืน
กลุ่มคนกลางนี้อาจจะเป็ นผูท้ ี่พอจะยอมรับได้ในผูน้ า
แต่ละฝ่ าย ก่อนจะนาไปสู่ คนกลาง หัวหน้าทีมที่เป็ นที่ยอมรับของทุกฝ่ าย ทีมคนกลางต้องเรี ยนรู ้ใน
กระบวนและกติกาการสื่ อสารอย่างละเอียดของทั้งการสานเสวนา การเจรจาและทักษะสมานฉันท์
อย่างแท้จริ ง
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2. การสร้างความรู ้จกั เอาใจเขามาใส่ ใจเรา ทีมคนกลางที่เรี ยนรู้ถึงการสานเสวนาที่
ไม่ใช่การเจรจาแบบเอาแพ้เอาชนะกัน หรื อการไปยอมๆ กัน รวมถึงทักษะที่เกี่ยวข้องแล้ว ก็ทา
หน้าที่ประสานแต่ละกลุ่มเพื่อขอรับฟังจุดสนใจ (หรื อความต้องการ ความหวังความกลัว ความกลัว
ที่อยูล่ ึก ๆ ลงไปกว่าจุดยืน) กระบวนการรับฟังมีความสาคัญมาก ทีมคนกลางไม่มีหน้าที่ไปแนะนา
ว่าทาไมไม่ทาอย่างนั้น ทาไมไม่ทาอย่างนี้ มีหน้าที่จดทุกคาพูด ทุกข้อทุกประเด็น เพียงทาความ
กระจ่างในแต่ละประเด็นให้ชดั เจน และอาจจะถามไปด้วยว่าถ้าจะเจรจากันโดยกระบวนการที่ผมู ้ ี
อานาจในการตัดสิ นใจคือคู่เจรจาทั้งหมด เจรจากันอย่างมีกติกาไม่มีการชี้หน้าว่ากัน มีความเห็นว่า
อย่างไร
3. การสานเสวนา (Dialogue) เป็ นกระบวนการมาฟังอย่างตั้งใจ โดยเชื่อว่าคนอื่นก็มี
บางส่ วนของคาตอบ พร้อมที่จะร่ วมมือกัน ไม่ได้มาเอาแพ้เอาชนะกัน มองอดีตเป็ นบทเรี ยน แต่
พูดคุยกันในสิ่ งที่อยากให้เกิดสู่ อนาคตเพื่อเป้ าหมายเดียวกัน และมีกติกาซึ่ งเกิดขึ้นจากผูร้ ่ วม
สานเสวนา กาหนดและเห็นพ้องต้องกัน คือ
3.1 มีเป้ าหมาย เพื่อทาความเข้าใจกัน ไม่มาเอาแพ้เอาชนะกัน
3.2 มีความเท่าเทียมกัน ไม่มีใครใหญ่กว่ากัน ผูท้ าหน้าที่เป็ นผูด้ าเนินการให้เกิด
กระบวนการสานเสวนาก็ไม่มีอานาจมากไปกว่ากติกาที่ทุกๆ ฝ่ ายร่ วมกันกาหนด
3.3 เปิ ดเผย ฟัง อย่าด่วนตัดสิ นใจ ให้เปิ ดเผยประเด็นเจรจาทั้งหมด ฟังทั้งเรื่ องที่
เห็นด้วยและไม่เห็นด้วย
3.4 แสวงหาสมมติฐานต่างๆ อย่างหลากหลายที่เกี่ยวข้องกับปั ญหา และทางออก
โดยฟังกันอย่างกว้างขวาง
3.5 ฟังด้วยความรู ้สึกร่ วม ไม่ได้หมายความว่าต้องมาเห็นด้วย หรื อไม่เห็นด้วย คือ
อาจจะฟังอย่างรับรู ้ (Acknowledge) โดยไม่ตอ้ งเห็นด้วย (Affirmative) ก็ได้
3.6 มองหาจุดร่ วม โดยดูจากจุดสนใจร่ วมที่ตรงกัน และเริ่ มหาทางออกจากจุดร่ วม
ที่เห็นเหมือนกัน
3.7 แสดงความเห็นที่แตกต่างในความคิด ที่ไม่ใช่เรื่ องของ “บุคคล” หรื อ
“แรงจูงใจ” ให้อยูใ่ นเรื่ องของความเห็นที่แตกต่างกัน
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3.8 แยกกระบวนการตัดสิ นใจออกจากการสานเสวนา จนกว่าเมื่อเกิด
การสานเสวนาจนเข้าใจกันดีแล้ว จึงค่อยเดินหน้าสู่ กระบวนการสานเสวนาหาทางออก
3.9 หากจะมีการตัดสิ นใจต้องใช้กระบวนการสร้างฉันทามติ (Consensus) ซึ่ง
ไม่ใช่การตัดสิ นใจโดยยกมือโหวต เสี ยงข้างมากชนะ แต่จะเกิดจากการทาความเข้าใจกัน ฟังกัน
จนมีมติที่เกิดจากความพึงพอใจร่ วมกัน
3.10 เคารพมุมมองของทุกคน
สรุ ปได้วา่ การสานเสวนา (Dialogue) เป็ นการเปิ ดใจพูดคุย และฟังกันและกันอย่าง
ลึกซึ้ ง ซึ่งเป็ นเครื่ องมืออันทรงประสิ ทธิ ภาพในการลดความไม่เข้าใจ และส่ งเสริ มสร้างความ
ปรารถนาดีต่อกัน อันเป็ นก้าวแรกที่จะนาไปสู่ ความร่ วมมือ ร่ วมใจ แก้ปัญหาของสังคม อันเป็ น
การส่ งเสริ มวิธีคิดแบบยอมรับใน “พหุลกั ษณ์” หรื อความแตกต่างหลากหลาย เพื่อการอยูร่ ่ วมกัน
และทางานร่ วมกันในครอบครัว องค์กร ชุมชน และสังคมได้อย่างมีสันติสุข
ชาติพนั ธุ์
ความพยายามของมนุษย์ที่จะแยกแยะความแตกต่างทางวัฒนธรรมมีมานานแล้ว
ในระยะแรกๆ นั้น มักจะแยกแยะกันตามลักษณะรู ปธรรมของวัฒนธรรมที่มองเห็นได้ชดั เจน เช่น
ความแตกต่างของภาษาพูด เครื่ องแต่งกาย และวิธีการดารงชีวติ แต่หลังจากลัทธิ ล่าอาณานิคมได้
ขยายตัวออกไปทัว่ โลก ชาวยุโรปตะวันตกได้เริ่ มใช้ อคติทางชาติพนั ธุ์ (Ethnocentrism)มาเป็ น
พื้นฐานในการแยกแยะความแตกต่างทางวัฒนธรรมมากขึ้น ด้วยการจัดแบ่งประชากรในโลก
ออกเป็ น เชื้ อชาติตามสี ผวิ (Race) ซึ่ งแฝงนัยของลาดับชั้นของความยิง่ ใหญ่ไว้ดว้ ย เพราะมักจะจัด
ให้ชาวผิวขาวของตนเองนั้นเป็ นเชื้อชาติที่ยงิ่ ใหญ่ที่สุด ส่ วนชาวสี ผวิ อื่นๆ ก็จะลดลาดับความสาคัญ
รองๆ ลงมา แต่ชาวผิวสี ดาจะถูกจัดให้อยูใ่ นลาดับต่าที่สุดในระยะต่อๆ มา การจัดลาดับเช่นนี้ก็ถูก
ทาให้เป็ นจริ งเป็ นจังมากขึ้นเรื่ อยๆ จนยึดถือกันเสมือนว่าเป็ นจริ งตามธรรมชาติ โดยไม่มีการตั้ง
คาถามใดๆ ทั้งตัวเหยือ่ เองและผูไ้ ด้รับประโยชน์จากการจัดลาดับเช่นนี้
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ความหลากหลายทางชาติพนั ธุ์ในพหุสังคม
การศึกษาความเป็ นชาติพนั ธุ์ในเชิงวิชาการ ได้หนั มาให้ความสาคัญมากขึ้นกับปั ญหา
การเปลี่ยนแปลง ที่เกิดขึ้นภายใต้บริ บทและเงื่อนไขที่แตกต่างกัน พร้อมๆกับทาความเข้าใจกับ
พลวัตของกลุ่มชาติพนั ธุ์ในการต่อสู ้และปรับตัวต่อ แรงกดดันต่างๆในสภาพความเป็ นจริ งของ
ช่วงเวลาหนึ่งๆ โดยให้ความสนใจต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับ สิ ทธิ ความมีตวั ตน และ
ภูมิปัญญาของทุกๆ กลุ่มชาติพนั ธุ์อย่างเท่าเทียมกัน
เพื่อให้ผลของการศึกษานั้นมีพลังอย่างแท้จริ ง ในการเสนอทางเลือกที่มีลกั ษณะ
หลากหลาย ให้กบั การเคลื่อนไหวทางการเมืองของกลุ่มชาติพนั ธุ์ ที่จะนาไปสู่ การสร้างสรรค์
พหุ สังคม และการมีส่วนร่ วมอย่างเสมอภาคกับทุกกลุ่มชาติพนั ธุ์ในพหุ สังคมนั้น เพราะความเป็ น
จริ งของรัฐประชาชาติในปั จจุบนั ล้วนแล้วแต่มีความหลากหลายของชาติพนั ธุ์ท้ งั สิ้ น การปฏิเสธ
และการไม่ยอมรับความจริ งในข้อนี้ นับวันก็จะเพิม่ ความขัดแย้งและรุ นแรงขึ้นในสังคมโดยไม่
จาเป็ น ปัจจุบนั เกือบทุกประเทศในโลกนี้จะมีประชากรที่ประกอบด้วยกลุ่มชาติพนั ธุ์อย่าง
หลากหลาย เนื่องจากมีประวัติศาสตร์ของความสัมพันธ์ ซึ่ งทาให้เกิดการแลกเปลี่ยนและ
การผสมผสานกันทางวัฒนธรรมกันมานาน แต่การอยูร่ ่ วมกันของกลุ่มชนชาติก็ไม่ได้ก่อให้เกิด
ความขัดแย้งเสมอไป หากไม่มีความพยายามเอาเปรี ยบซึ่ งกันและกัน ในทางตรงกันข้าม กลับพบว่า
ในบางสังคมจะมีการผสมผสานกันทางวัฒนธรรมได้อย่างดี ขณะที่ในอีกหลายสังคมก็อยูร่ ่ วมกันได้
แม้วา่ จะคงความแตกต่างของแต่ละชาติพนั ธุ์เอาไว้ ทั้งนี้ก็เพราะว่าสังคมนั้นๆ ได้เคารพสิ ทธิ ของ
ความแตกต่างทางชาติพนั ธุ์อย่างเท่าเทียมกัน ที่จริ งแล้วสังคมหนึ่งสามารถเคารพในความแตกต่าง
ได้อย่างหลากหลาย นอกจากชาติพนั ธุ์แล้ว ก็อาจจะเคารพความแตกต่างในทางวัฒนธรรมของ
ท้องถิ่น ความแตกต่างในความรู ้ และความแตกต่างในความเชื่อเป็ นต้น ในทางวิชาการจะเรี ยก
สังคมที่เคารพในความแตกต่างอย่างหลากหลายนี้วา่ พหุ สังคม ซึ่ งมักจะเกิดขึ้นได้อย่างแท้จริ งเมื่อ
สังคมนั้นๆได้พฒั นาความเป็ น ประชาธิ ปไตยมากขึ้น (อานันท์ กาญจนพันธุ์, 2539)
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ชัยวัฒน์ สถาอานันท์ (2539) กล่าวว่า ความขัดแย้งเชิงชาติพนั ธุ์ เกิดจากภาวะทันสมัย
(Modernization) ของโลกยุคปัจจุบนั อันประกอบด้วยปัจจัยสาคัญ คือ พัฒนาการทางเทคโนโลยีที่มี
ความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ ว และมีขอบข่ายที่กว้างขวาง ตลอดจนภาวะที่ทุกสิ่ งกลายเป็ นสิ นค้า
ได้หมดไม่วา่ จะเป็ นร่ างกาย ศักดิ์ศรี หรื ออากาศ ภาวะทันสมัยดังกล่าวนี้เผชิญกับปฏิกิริยาสาคัญ 4
อย่าง คือ
1. การโต้ภาวะทันสมัย (Counter-Modernization) เช่น กระแสฟื้ นคืนทางศาสนาทั้ง
พุทธในไทยและมาเลเซีย กระแสชาตินิยมฮินดูในอินเดีย
2. การเร่ งภาวะทันสมัย (Hyper-Modernization) โดยรัฐเผด็จการอานาจที่ไม่ร้ ังรอที่จะ
ใช้ความรุ นแรงเพื่อเร่ งเปลี่ยนตัวเอง ให้เป็ นสังคมอุตสาหกรรม การเร่ งภาวะทันสมัยทาให้สังคม
เกิดภาวะคับข้อง มีความเหลื่อมล้ ามาก สถิติอตั วินิบาตกรรม การหย่าร้าง และความรุ นแรงใน
ครอบครัวมีสูงขึ้น ผูค้ นเริ่ มหันหาสายสัมพันธ์ด้ งั เดิมทั้งในเชิงศาสนาและความเป็ นชุ มชนท้องถิ่น
ยิง่ รัฐ “เร่ ง” ภาวะทันสมัยเข้มข้นเคร่ งครัด การ “โต้” ยิง่ ทวีความรุ นแรงขึ้น
3. การทอนภาวะทันสมัย (De-Modernization) ด้วยพลังท้าทายระบบต่างๆ อย่าง
ขบวนการพิทกั ษ์สิทธิ สตรี ขบวนการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม อุดมการณ์ฟ้ื นฟูภูมิปัญญาประเพณี
พื้นบ้าน
4. การพ้นภาวะทันสมัย (Post-Modernization) ที่เกิดในวงวิชาการ ที่วพิ ากษ์ความรู ้
ทฤษฎี และอุดมการณ์ท้ งั หลายที่ครอบงาอยูใ่ นปั จจุบนั โดยชี้ให้เห็นอานาจที่ซุกซ่อนอยูว่ า่ ทางาน
ในลักษณะใดบ้าง ทาให้เห็นว่าความรู ้เหล่านี้มิได้เหนือกว่าความรู ้ภูมิปัญญาชนิดอื่น ซึ่ งทาให้
การทอนภาวะสมัยใหม่ยงิ่ เข้มแข็งขึ้น โดยหันกลับไปหาอานาจและความรู ้ของกลุ่มดั้งเดิมของตน
รวมทั้งสานึกเชิงชาติพนั ธุ์ก็เริ่ มแจ่มชัดขึ้นกลายเป็ น “การฟื้ นคืนของสายสัมพันธ์ชาติพนั ธุ์” (Ethnic
Resurgence) ทัว่ โลก และถูกมองว่าเป็ นมรดกอันตราย ณ จุดเปลี่ยนแห่งศตวรรษ ผ่านกรอบ
กระบวนทัศน์ “การปะทะทางอารยธรรม” (Clash of Civilizations) ที่เข้ามาแทนที่กระบวนทัศน์
สงครามเย็น
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อนึ่งความขัดแย้งเชิงชาติพนั ธุ์ จัดอยูใ่ นประเภทความขัดแย้งงภายในรัฐ (Intrastate
Conflict) ซึ่งมีลกั ษณะยืดเยื้อและรุ นแรงถึงขั้นมีการสู ญเสี ยชีวติ โดยหลักแบ่งออกได้เป็ น 3
ประเภท คือ (วันชัย วัฒนศัพท์, 2550)
1. ความขัดแย้งที่มุ่งเปลี่ยนแปลงรู ปแบบการปกครองหรื อโครงสร้างอานาจรัฐ
(อุดมการณ์ทาง การเมือง)
2. ความขัดแย้งที่มุ่งเปลี่ยนแปลงรัฐบาลหรื อได้มาซึ่ งอานาจในการปกครองหรื อ
จัดสรร ผลประโยชน์ (กลุ่มอานาจ ผลประโยชน์)
3. ความขัดแย้งที่มุ่งแยกตัวเป็ นรัฐอิสระ (อัตลักษณ์ ชาติพนั ธุ์) ซึ่ งเหล่านี้จะเป็ น
การต่อสู ้กนั ระหว่างกลุ่มคนที่มีความแตกต่างกันทางความเชื่อ ชาติพนั ธุ์ หรื อสถานะทางสังคม
เศรษฐกิจ
ความขัดแย้งทางชาติพนั ธุ์และศาสนาถูกมองว่าเป็ นส่ วนสาคัญของปั ญหาความรุ นแรง
ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เหตุเพราะผูก้ ่อความไม่สงบอาศัยเงื่อนไขทางชาติพนั ธุ์ผสานกับศาสนา
มาเป็ นข้ออ้างสร้างความชอบธรรมในการใช้ความรุ นแรงในการต่อสู ้ เพื่อเป้ าหมายของตนในนาม
ของอัตลักษณ์ความเป็ นมลายู (ปองธรรม สุ ทธิ สาคร แล พนิชา อิ่มสมบูรณ์, 2550)
ความขัดแย้งเหล่านี้มกั จะเป็ นการต่อสู ้กนั ระหว่างกลุ่มคนที่มีความแตกต่างกันทาง
ความเชื่อ ชาติพนั ธุ์ หรื อสถานะทางสังคมเศรษฐกิจ และอาจทาให้เกิดความแตกแยกในสังคม
ก่อให้เกิดความสู ญเสี ยทางชีวติ และ จิตใจระหว่างผูค้ นในสังคม เกิดการแบ่งฝ่ ายอย่างชัดเจน
มีทศั นคติที่เป็ นศัตรู ต่อกันโดยมุ่งตอบโต้ทาร้ายกันถึง ในระดับที่การดารงอยูข่ องอีกฝ่ ายเป็ น
อุปสรรคต่อการบรรลุเป้ าหมายตน รวมถึงเกิดแรงต้านต่อความพยายามใดๆ ที่จะประนีประนอม
พหุวฒ
ั นธรรม
แนวคิดเกี่ยวกับพหุวฒั นธรรม
ความหมายของ “พหุวฒั นธรรม” ในทางวิชาการอาจมองได้จากหลายแนวคิด ทฤษฎี
แต่เป้ าหมายสาคัญของพหุ วฒั นธรรม ก็คือ การทาให้คนที่มีวฒั นธรรมและแบบแผนชีวติ ต่างกันอยู่
ร่ วมกันได้ในสังคม และมีความเคารพในวัฒนธรรมของคนอื่น ขณะเดียวกันก็พยายามส่ งเสริ มให้
เจ้าของวัฒนธรรมมีความภาคภูมิใจในวัฒนธรรมของตัวเอง และมีศกั ยภาพเพียงพอที่จะรักษาหรื อ
ธารงวัฒนธรรมของตนเองต่อไปได้ ภายใต้สังคมขนาดใหญ่ที่อยูภ่ ายใต้ระบบทุนนิยม และบริ บท
ของการเปลี่ยนแปลง (ชาธิป สุ วรรณทอง, 2554)
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ในอีกความหมายหนึ่ง อมรา พงศาพิชณ์ (2541) กล่าวว่า พหุวฒั นธรรม คือ รัฐหรื อ
ประเทศที่มีการอพยพเคลื่อนย้ายเข้ามาของกลุ่มชาติพนั ธุ์ใหม่จึงมีการยอมรับความแตกต่างของ
กลุ่มชาติพนั ธุ์และวัฒนธรรมของกลุ่มเหล่านี้ การยอมรับพหุ วฒั นธรรม คือการที่กฎหมายและ
กฎระเบียบที่ใช้ในการบริ หารหรื อการจัดการมีลกั ษณะไม่เคร่ งครัด เปิ ดโอกาสให้มีทางเลือกใน
การปฏิบตั ิการโดยไม่มีวฒั นธรรมใดวัฒนธรรมหนึ่งครอบงา และวัฒนธรรมอื่นถูกครอบงา
(Subordinate Culture)
พหุ วฒั นธรรมเน้นการยอมรับลักษณะเด่นของแต่ละวัฒนธรรมที่แต่ละกลุ่มชาติพนั ธุ์
ยึดถือปฏิบตั ิเมื่อย้ายถิ่นมาอยูใ่ นอีกสังคมหนึ่ง พหุ วฒั นธรรมจึงหมายถึง สังคมที่มีผยู ้ า้ ยถิ่นจานวน
มากพร้อมด้วยวัฒนธรรมและภาษาที่ติดตัวคนเหล่านี้ มาจากบ้านเกิดเมืองนอน และเกิดจากการ
แลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมระหว่างกลุ่มขึ้น (สุ ภางค์ จันทวานิช, 2549)
สั งคมพหุวฒ
ั นธรม
สังคมพหุ วฒั นธรรม หมายถึง ประชากร กลุ่มคนหลากหลายชาติพนั ธุ์มาอยูร่ วมกันใน
สังคมหนึ่ง ซึ่ งมีความแตกต่างทางด้าน ขนบธรรมเนียม ประเพณี ภาษา วัฒนธรรม ศาสนา
ความเชื่อ รวมถึงวิถีชีวติ ความเป็ นอยู่ ของผูค้ น วิธีการคิด การมีปฏิสัมพันธ์ การสื่ อสาร รวมถึง
บุคคลที่มาจากพื้นฐานหรื ออัตลักษณ์เดียวกัน (เอกริ นทร์ สังข์ทอง, 2552)
สาหรับประเทศไทยประกอบด้วยประชากรหลากหลายชาติพนั ธุ์ หลักๆ ได้แก่ คนไทย
พื้นเมือง คนไทยเชื้อสายจีน คนไทยเชื้อสายมลายู คนไทยภูเขา เป็ นต้น ซึ่ งคนไทยเหล่านี้จะมี
วัฒนธรรมหลักร่ วมกัน เช่น การใช้ภาษาไทยในการติดต่อสื่ อสารระหว่างกัน การเคารพในสถาบัน
พระมหากษัตริ ย ์ การปฏิบตั ิตามกฎหมายข้อบังคับเดียวกัน เป็ นต้น ขณะที่คนไทยในแต่ละชาติพนั ธุ์
ก็จะมีวฒั นธรรมย่อยแตกต่างกันไป เช่น คนไทยเชื้ อสายมลายูส่วนใหญ่จะนับถือศาสนาอิสลาม
พูดภาษามลายู มีการแต่งกายและวิถีชีวติ เป็ นแบบมลายู คนไทยเชื้อสายจีนก็จะปฏิบตั ิตาม
ขนบธรรมเนียมประเพณี ด้ งั เดิมของตน เช่น การไหว้เจ้า ไหว้บรรพบุรุษในช่วงเทศกาลตรุ ษจีน
สิ่ งเหล่านี้ จึงสะท้อนความหลากหลายทางวัฒนธรรม หรื อ พหุ วฒั นธรรม (บัญญัติ และคณะ, 2553)
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การศึกษากับพหุวฒ
ั ธรรมจังหวัดชายแดนใต้
การจัดการศึกษาแนวพหุวฒั ธรรมสาหรับประชาชนในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้
จาเป็ นอย่างยิง่ ต้องคานึงบริ บททางการเมือง สังคม วัฒนธรรม แนวทางในสังคมปั จจุบนั จึงมี
แนวโน้มที่ตอ้ งจัดการศึกษาสาหรับเยาวชนให้ตรงกับความต้องการของคนในท้องถิ่น การเคารพ
ความแตกต่างทางวัฒนธรรม และอัตลักษณ์ของประชาชนในท้องถิ่นให้มีโอกาสที่เท่าเทียมหรื อ
ใกล้เคียงกัน เช่น นโยบายของรัฐในปั จจุบนั ต่อการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาของประชาชน ซึ่ง
จะเป็ นหลักประกันและเป็ นเครื่ องบ่งบอกถึงความเจริ ญของประเทศชาติ ขณะเดียวกันการยอมรับ
ความหลากหลายทางวัฒนธรรมซึ่ งเคยถือว่าเป็ นปั ญหาสาหรับการปกครองท้องถิ่นชายแดนภาคใต้
ในอดีต หรื อเงื่อนไขทางวัฒนธรรมก็นบั ได้วา่ มีความจาเป็ นอย่างยิง่ ต่อการนามาพิจารณาควบคู่กบั
ปั ญหาสถานการณ์พ้นื ที่จงั หวัดชายแดนภาคใต้ปัจจุบนั (บรรจง ฟ้ ารุ่ งสาง, 2551)
การมีส่วนร่ วมของประชาชน
การมีส่วนร่ วมของประชาชนเป็ นหลักการพื้นฐาน และองค์ประกอบสาคัญในการ
ปกครองตามระบบประชาธิ ปไตย ทาให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจแก้ปัญหาด้วย
ตนเอง โดยไม่ตอ้ งรอรับนโยบายจากรัฐบาล เนื่ องจากแต่ละพื้นที่มีสภาวะแวดล้อม ตลอดจนปั ญหา
ที่แตกต่างกัน โดยเฉพาะในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่ประชาชนมีขอ้ มูลและรับรู ้ถึงปั ญหาที่เกิดขึ้น
ในพื้นที่ที่พวกเข้าอาศัยอยูเ่ อง
ความหมายของการมีส่วนร่ วมของประชาชน
มีผใู ้ ห้ความหมายของการมีส่วนร่ วมของประชาชนไว้หลากหลาย และมีความแตกต่าง
กันไปตามความเข้าใจ และประสบการณ์ของแต่ละบุคคล ดังนี้
วันรักษ์ มิ่งมณี นาคิน (2531) ได้ให้ความหมายการมีส่วนร่ วมของประชาชน หมายถึง
การเข้าร่ วมอย่างแข็งขันและเต็มที่ของกลุ่มบุคคลผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยในทุกขั้นตอนของโครงการ
โดยเฉพาะอย่างยิง่ การมีส่วนในอานาจการตัดสิ นใจและหน้าที่ความรับผิดชอบ การมีส่วนร่ วมจะ
เป็ นเครื่ องรับประกันว่าสิ่ งที่ผมู ้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยต้องการมากที่สุดนั้น จะต้องได้รับการตอบสนอง
และมีความเป็ นไปได้มากขึ้นว่าสิ่ งที่ทานั้นจะตรงกับความต้องการที่แท้จริ ง และมัน่ ใจมากขึ้นว่า
ผูเ้ ข้าร่ วมทุกคนจะได้รับผลประโยชน์เสมอหน้ากัน
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ทวีวงศ์ ศรี บุรี (2541) ให้ความหมายการมีส่วนร่ วมของประชาชน หมายถึง การเปิ ด
โอกาสให้หน่วยงานของภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรเอกชน กลุ่มประชาชน หรื อประชาชน ได้มี
โอกาสร่ วมรับรู ้ข่าวสาร รับฟั ง และร่ วมแสดงความคิดเห็นในรู ปแบบต่างๆ ต่อการเตรี ยมการของ
โครงการที่จะเกิดขึ้น
สรุ ปได้วา่ การมีส่วนร่ วมของประชาชน หมายถึง การแลกเปลี่ยนข้อมูล การเข้ามามี
ส่ วนร่ วมในการรับฟังความคิดเห็นของกันและกัน ของประชาชน ผูท้ ี่มีส่วนได้ส่วนเสี ย ผูท้ ี่อยูใ่ น
พื้นที่น้ นั ๆ หรื อในชุมชนนั้น เพื่อการตัดสิ นใจที่เหมาะสม และเป็ นที่ยอมรับร่ วมกันซึ่ งจะเป็ น
ประโยชน์ต่อทุกฝ่ าย
คุณลักษณะของการมีส่วนร่ วม
Norman, John & Arthur (1979) เสนอว่า การเข้าใจถึงกระบวนการมีส่วนร่ วมของ
ประชาชน ต้องพิจารณาว่า การมีส่วนร่ วมนั้นๆ อยูใ่ นขั้นตอนใด ใครที่เข้ามามีส่วนร่ วม และการมี
ส่ วนร่ วมในแต่ละขั้นตอนเกิดขึ้นได้อย่างไร ดังนี้
1. การมีส่วนร่ วมของประชาชนในการพัฒนา ประชาชนต้องมีส่วนร่ วมแบ่งขั้นตอน
ดังนี้
1.1 ร่ วมในการค้นหาปั ญหา สาเหตุของปั ญหา และการตัดสิ นใจเลือกวิธีแก้ปัญหา
1.2 ร่ วมดาเนินการในกิจกรรมพัฒนา
1.3 ร่ วมรับผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากการพัฒนา
1.4 ร่ วมประเมินผลที่เกิดขึ้นจากการดาเนินกิจกรรมการพัฒนา
2. องค์ประกอบของผูท้ ี่เข้ามามีส่วนร่ วมในแต่ละขั้นตอน อาจเป็ นผูน้ าหรื อชาวบ้าน
ทัว่ ไป เจ้าหน้าที่ของทางราชการ และเอกชน เป็ นต้น
3. การจาแนกลักษณะของการมีส่วนร่ วม
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รู ปแบบการมีส่วนร่ วมของประชาชน
สุ นีย ์ มัลลิกะมาลย์ (2545) ได้แบ่งระดับการมีส่วนร่ วมของประชาชนไว้ 2 ระดับ คือ
1. การมีส่วนร่ วมของประชาชนในระดับต่า หมายถึง หน่วยงานรัฐเป็ นผูร้ ิ เริ่ มคิด
ตัดสิ นใจให้มีโครงการขึ้นมา และเห็นควรจะให้ประชาชนมีส่วนร่ วมดาเนินการด้วย จึงได้แจ้ง
มอบหมายให้ประชาชนเข้าดาเนินการ การมีส่วนร่ วมของประชาชนในระดับนี้จึงมีลกั ษณะเป็ น
การสั่งการจากรัฐลงสู่ ประชาชน (Top-Down Approach) ซึ่ งเป็ นการมีส่วนร่ วมที่มิได้เกิดจาก
ความต้องการโดยแท้ของประชาชน
2. การมีส่วนร่ วมของประชาชนในระดับสู ง หมายถึง ประชาชนเป็ นฝ่ ายคิดริ่ เริ่ ม
ตัดสิ นใจ และดาเนินโครงการนั้นๆ เอง (Bottom-Up Approach) แต่อาจมีปัญหาจากการไม่ได้รับ
ความร่ วมมือ หรื อช่วยเหลือ สนับสนุนจากภาครัฐ เพราะถือว่าเป็ นเรื่ องของประชาชน
ประโยชน์ ของการมีส่วนร่ วม
ศิริยา ชลทนุบารุ ง (2548) สรุ ปประโชยน์ของการมีส่วนร่ วมไว้ดงั นี้
1. ลดความขัดแย้งและสร้างความตกลงร่ วมกัน
ความไม่ไว้วางใจกัน การอยากมีส่วนร่ วมนั้นรวมกันทาให้เกิดความไม่ไว้เนื้ อเชื่ อใจ
และทาให้ความขัดแย้งเพิม่ มากขึ้น การเปิ ดโอกาสให้ประชาชนและทุกๆ ฝ่ ายเข้ามามีส่วนร่ วมเพื่อ
ช่วยกันแก้ปัญหา ซึ่ งเป็ นการตัดสิ นใจที่ก่อให้เกิดความเป็ นธรรม ความชอบธรรม หรื อยุติธรรม
และยังเป็ นการมีส่วนร่ วมตัดสิ นใจที่ลดปั ญหาความขัดแย้งและสร้างความตกลงร่ วมกันได้
2. ลดความเสี ยหายและชี้ประเด็นปั ญหาต่างๆ
การเปิ ดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่ วม ทาให้สามารถเข้าใจถึงความวิตกกังวลและ
ความต้องการของผูเ้ สี ยหายได้เป็ นอย่างดี ซึ่ งก่อให้เกิดกระบวนการรับฟังปั ญหา และร่ วมตัดสิ นใจ
แก้ไขปั ญหาได้อย่างตรงจุด และไม่ขดั แย้งกับความต้องการของผูท้ ี่ได้รับความเสี ยหาย ทาให้
สามารถลดทั้งความเสี ยหายที่เกิดจากโครงการ และความเสี ยหายที่เกิดจากประชาชน
3. กระจายข่าวสารข้อมูล
การเปิ ดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่ วม ทาให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสาร
โครงการต่างๆ อย่างถูกต้อง ทั้งข้อมูลที่เกี่ยวกับความจาเป็ นในการกาหนดโครงการ ข้อมูลในการ
ดาเนินการ ข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบต่างๆ และการเยียวยาแก้ไขปั ญหาได้ถูกต้อง
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4. การแสดงความคิดเห็น
การแสดงความคิดเห็นที่เป็ นประโยชน์ในการแก้ปัญหา จะทาให้ได้รับข้อมูลที่รอบ
ด้านมากขึ้น รวมไปถึงการแสดงความรู ้สึกในสิ่ งที่คาดหวังของผูม้ ีส่วนร่ วม ซึ่ งนาไปสู่ การพิจารณา
ตัดสิ นใจอันเป็ นประโยชน์ต่อไป
5. การให้ขอ้ มูลย้อนกลับ
การให้ขอ้ มูลย้อนกลับ เพื่อช่วยในการประเมินผลกระทบต่างๆ ที่เกิดขึ้นได้อย่าง
แม่นยามากขึ้น ในส่ วนของข้อมูลที่ประชาชนได้รับและข้อมูลอื่นๆ จะทาให้ทุกฝ่ ายมีขอ้ มูลที่
ตรงกัน ก่อให้เกิดความเข้าใจมากขึ้น
6. การทาให้การตัดสิ นใจมีคุณภาพและมีความถูกต้อง
การมีส่วนร่ วมของประชาชนเป็ นที่ยอมรับว่าเป็ นมาตรการทางการปกครองที่
เหมาะสมในสังคมสมัยใหม่ที่ซบั ซ้อน เพื่อที่ฝ่ายปกครองจะได้มีขอ้ มูลที่ถูกต้องครบถ้วน
ในการตัดสิ นใจ ส่ งผลให้การตัดสิ นใจนั้นมีคุณภาพและความถูกต้อง
การมีส่วนร่ วมของประชาชน ชุมชน หรื อผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย เป็ นสิ่ งสาคัญยิง่
ในการพัฒนา โดยต้องอาศัยกลยุทธ์ในการที่จะทาให้เข้าถึงประชาชนและรู้ถึงปัญหาของชุมชนหรื อ
องค์กร อันเป็ นโอกาสที่จะจุดประกายความคิด โดยไม่ช้ ีนา ให้ประชาชน ชุมชนคิดถึงปั ญหา
จัดเวลาให้มีการพูดคุยสนทนา เสวนาถึงปั ญหาและวิถีทางที่จะแก้ปัญหา จนกว่าจะตกผลึก
ทางความคิด และได้แนวทางการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ เพื่อการพัฒนาให้มีความเจริ ญแก่ชุมชน
และองค์กร โดยเฉพาะในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ควรให้ประชาชนได้มีส่วนร่ วมการแสดงความคิด
เกี่ยวกับโครงการต่างๆ ที่ขดั แย้งกับความรู ้สึกและหลักความเชื่อของประชาชนในพื้นที่ และเร่ งทา
ความเข้าใจให้เกิดการยอมรับในอัตลักษณ์พิเศษและความหลากหลายทางวัฒนธรรมของพื้นที่
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แนวคิดจิตตปัญญาศึกษา
ความหมายของจิตตปัญญาศึกษา
จิตตปั ญญาศึกษา เป็ นแนวคิดที่มุ่งเน้นการสร้างกระบวนทัศน์ใหม่ๆ การปลูกฝัง
ความตระหนักรู ้ ทั้งภายใน ความเป็ นองค์รวมของสรรพสิ่ ง จนเกิดปั ญญา เพื่อนาไปสู่
การเปลี่ยนแปลงขั้นพื้นฐาน ซึ่งมีนกั วิชาการให้ความหมาย ดังนี้
ประเวศ วะสี (2550) กล่าวว่า จิตตปั ญญา เป็ นการศึกษาที่ทาให้เข้าใจด้านในของ
ตนเองและเกิดปั ญญาเข้าถึงความจริ งสู งสุ ด ทาให้เปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับโลกและผูอ้ ื่น เกิด
ความเป็ นอิสระ เกิดความรักอันไพศาลต่อเพื่อนมนุษย์ และธรรมชาติท้ งั หมด อันเป็ นไปเพื่อชีวติ
และการอยูร่ ่ วมกันที่ดี โดยการปฏิบตั ิกิจกรรมที่หลากหลาย เพื่อก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
ขั้นพื้นฐานในตนเอง เกิดการพัฒนาที่แท้จริ ง
วิจกั ขณ์ พาณิ ช (2550) กล่าวว่า จิตตปั ญญาเป็ นการเรี ยนรู ้ ที่เกิดขึ้นได้ในสิ่ งแวดล้อมที่
เอื้อต่อการเรี ยนรู ้ ให้ความสาคัญและเอาใจใส่ จิตใจของผูเ้ รี ยนอยูท่ ุกขณะ สามารถทาได้ใน 3
ลักษณะ คือ
1. การฟังอย่างลึกซึ้ ง (Deep Listening) เป็ นการฟังด้วยความตั้งใจ สัมผัสได้ถึง
รายละเอียดของเรื่ องที่ได้ฟังด้วยจิตใจที่ต้ งั มัน่ รวมถึงการมอง การอ่าน การสัมผัส
2. การน้อมสู่ ใจอย่างใคร่ ครวญ (Contemplation) เป็ นกระบวนการต่อเนื่องจากการฟัง
อย่างลึกซึ้ ง กอรปกับประสบการณ์ที่ผา่ นเข้ามาในชีวติ น้อมเข้ามาสู่ ใจ นามาคิดอย่างใคร่ ครวญ
อย่างลึกซึ้ ง สงบเยือกเย็น แล้วลองนาไปปฏิบตั ิให้เห็นผลจริ ง เป็ นการเพิม่ พูนความรู ้อีกระดับหนึ่ง
3. การเฝ้ ามองเห็นตามที่เป็ นจริ ง (Meditation) การปฏิบตั ิธรรมหรื อการภาวนา
เฝ้ ามองดูธรรมชาติที่แท้จริ งของจิต คือการเปลี่ยนแปลงไม่คงที่ ความบีบคั้น กระแสแห่ งเหตุปัจจัย
ทาให้เห็นความเชื่อมโยงจากภายในสู่ ภายนอกที่ไม่ยดึ ติด ไม่มีอยูจ่ ริ งในธรรมชาติ เป็ นเพียงการเห็น
ผิดไปของจิตเท่านั้น
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นอกจากนี้จุมพล พูลภัทรชีวิน (2551) กล่าวว่า จิตตปั ญญาศึกษา คือ การศึกษาที่เน้น
และให้ความสาคัญกับการพัฒนาความตระหนักรู ้ การเรี ยนรู ้เท่าทันมิติ ทันโลกด้านใน (อารมณ์
ความรู้สึก ความคิด ความเชื่อ ทัศนะ มุมมองต่อชีวติ และโลก) ของตนเองให้มีคุณค่า ในเรื่ อง
การเรี ยนรู ้อย่างใคร่ ครวญ ซึ่ งคือการสังเกตอย่างมีสติต่อการเปลี่ยนแปลงภายในของตนเองที่เกิดขึ้น
จากการเผชิ ญกับผูอ้ ื่นและโลกภายนอก ผ่านกระบวนการ กิจกรรมที่หลากหลาย มีเป้ าหมายให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงขั้นพื้นฐานอย่างลึกซึ้ งทางความคิด และจิตสานึกใหม่เกี่ยวกับตนเองและโลก
ส่ งผลต่อการประพฤติปฏิบตั ิและการดาเนินชี วติ อย่างมีสติและปั ญญา มีความรักความเมตตาต่อ
ตนเองและสรรพสิ่ งทั้งในฐานะที่เป็ นส่ วนหนึ่งและเป็ นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติ
จากความหมายที่กล่าวมาข้างต้น สรุ ปได้วา่ จิตตปั ญญาศึกษา คือแนวทางการศึกษาที่
เป็ นการเรี ยนรู ้ดว้ ยหัวใจที่ใคร่ ครวญ เข้าใจด้านในของตนเองและให้ความสาคัญกับการพัฒนา
ความตระหนักรู ้แบบองค์รวม เข้าถึงความดีงาม และความจริ งของชีวติ ผ่านรู ปแบบกระบวนการ
กิจกรรมที่หลากหลายและปั จจัยเกื้อหนุ น ได้แก่ การจัดสภาพแวดล้อมและการประเมินผลที่เอื้อต่อ
การเรี ยนรู ้ มีเป้ าหมายให้เกิดการเปลี่ยนแปลงขั้นพื้นฐานอย่างลึกซึ้ งทางความคิด และจิตสานึกใหม่
เกี่ยวกับตนเองและโลก ส่ งผลต่อการประพฤติปฏิบตั ิและการดาเนิ นชีวติ อย่างมีสติ อันจะลด
ความขัดแย้งลงได้
หลักการของจิตตปัญญาศึกษา
ศูนย์ส่งเสริ มและพัฒนาพลังแห่งแผ่นดินเชิงคุณธรรม (2551) ร่ วมกับเครื อข่าย
จิตตปั ญญาศึกษาได้สร้างชุดความรู้การอบรมและกระบวนการด้านจิตตปัญญาศึกษา เพื่อเป็ น
แนวทางเริ่ มต้นในการสร้างเปลี่ยนแปลงในจิตใจมนุษย์ได้สังเคราะห์หลักการพื้นฐานของ
จิตตปั ญญาศึกษาเป็ น 7 หลักการ ดังนี้
1. หลักการพิจารณาด้วยใจอย่างใคร่ ครวญ (Contemplation) คือ การเข้าสู่ สภาวะจิตใจ
ที่เหมาะสมต่อการเรี ยนรู ้ และนาจิตใจไปใช้ทางานอย่างใคร่ ครวญทั้งในด้านพุทธิ ปัญญา
(Cognitive) ด้านระหว่างบุคคล (Interpersonal) และด้านภายในบุคคล (Intrapersonal)
2. หลักความรักความเมตตา (Compassion) คือ การส่ งพลังออกเพื่อโอบอุม้ ดูแล และ
การจัดกระบวนการด้วยสิ่ งแวดล้อมและบริ บทที่เกื้อกูลต่อการเรี ยนรู ้
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3. หลักการเชื่อมโยงสัมพันธ์ (Connection) คือ การช่วยให้เชื่อมโยงประสบการณ์
ในกระบวนการเข้ากับชีวติ ได้ บูรณาการสู่ วถิ ีชีวติ และการเอื้อให้เกิดการเชื่ อมโยงระหว่างกันและ
กัน เชื่อมโยงกับชุมชน และจักรวาล
4. หลักการเผชิญหน้า (Confronting) คือ การเปิ ดให้ตนเองออกจากพื้นที่ปลอดภัยของ
ตนเอง เพื่อเข้าเผชิญกับพื้นที่เสี่ ยง เพื่อเปิ ดพื้นที่การเรี ยนรู ้ใหม่ๆ และเข้าใจถึงข้อจากัดและศักยภาพ
ของตนเองต่อการเรี ยนรู ้และพัฒนา
5. หลักความต่อเนื่อง (Continuity) คือ การสร้างความไหลลื่นของกระบวนการอันช่วย
ให้เกิดพลังพลวัตต่อการเรี ยนรู ้ เพื่อช่วยเอื้อให้ศกั ยภาพการเรี ยนรู ้ได้รับการปลดปล่อยและสามารถ
เข้าทางานเพื่อบ่มเพาะพัฒนา
6. หลักความมุ่งมัน่ (Commitment) คือ การเอื้อให้ผเู ้ ข้ารับการอบรมสามารถนาเอา
กระบวนการกลับไปใช้ในชีวิตอย่างต่อเนื่ อง เพื่อนาไปสู่ การเรี ยนรู ้เพื่อเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง
และยัง่ ยืน
7. หลักชุมชนแห่งการเรี ยนรู ้ (Community) คือ ความรู ้สึกเป็ นชุมชนร่ วมกันที่เกื้อหนุน
ให้เกิดการเรี ยนรู ้และการเปลี่ยนแปลงภายในของแต่ละคน รวมถึงการสร้างเครื อข่ายสัมพันธ์ และ
แลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ที่เกิดขึ้นในกลุ่มซึ่ งเป็ นการเรี ยนรู ้ที่ต่อเนื่องและเชื่อมโยงกับชีวติ
สรยุทธ รัตนพจนารถ และคณะ (2551) ได้สรุ ปแนวคิดหลักของจิตตปั ญญาศึกษา ว่ามี
คุณลักษณะการเรี ยนรู ้ที่ให้ความสาคัญกับประเด็นต่างๆ ดังนี้
1. การมีประสบการณ์ตรงในการเรี ยนรู้
2. การฟังอย่างลึกซึ้ ง และการเรี ยนรู ้ดว้ ยใจที่เปิ ดกว้าง
3. การเคารศักยภาพแห่งการเรี ยนรู ้ของทุกคนอย่างไร้อคติ
4. การน้อมสู ้ใจอย่างใคร่ ครวญ
5. การเฝ้ ามองเห็นตามความเป็ นจริ ง
6. ความสดของปัจจุบนั ขณะ
7. การให้คุณค่าแก่รากฐานทางภูมิปัญญาอันหลากหลายของท้องถิ่นและวัฒนธรรม
8. การสร้างชุมชนแห่งการเรี ยนรู ้ร่วมกัน
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สรุ ปได้วา่ หลักการจิตตปั ญญาศึกษา เป็ นการศึกษาที่เน้นการพัฒนาจากด้านในเพื่อให้
เกิดความตระหนักรู ้ถึงคุณค่าของสิ่ งต่างๆ โดยปราศจากอคติ มีสมาธิ เกิดสติ การรับรู ้อย่างเปิ ดใจ
จากการฟังอย่างลึกซึ้ ง และการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้แบบกัลยานมิตร มีจิตสานึกต่อส่ วนรวม และ
สามารถเชื่อมโยงประสบการณ์มาประยุกต์ใช้ในชีวติ ได้แบบองค์รวม ส่ งผลให้สังคมเกิด
ความสงบสุ ข
การจัดกิจกรรมตามแนวคิดจิตตปัญญาศึกษา
ชลลดา ทองทวี และคณะ (2551) ได้สรุ ปรู ปแบบแนวทางการประยุกต์ใช้จิตตปัญญา
ไว้ 2 ระดับ คือ ระดับหลักการและระดับรู ปแบบโดยประมวลจากแนวคิดจิตตปั ญญาศึกษา ดังนี้
1. ระดับหลักการ การประยุกต์ใช้ในระดับหลักการแนวคิด คือการนาหลักการพื้นฐาน
และความคิดความเชื่ อทางจิตตปั ญญาศึกษาไปพัฒนาและใช้ในกระบวนการเดิมที่มีอยู่ หลักการที่
ใช้เป็ นฐานพิจารณาในการศึกษาครั้งนี้ คือ หลักการเชิงคุณค่าว่าด้วยการให้ คุณค่าของการเรี ยนรู ้
ค่านิยมความเชื่อและศรัทธา หลักการเชิงกระบวนการว่าด้วยแนวทางพื้นฐานในการจัดรู ปแบบและ
กิจกรรมการเรี ยนรู ้และหลักการเชิงบริ บทว่าด้วยปั จจัยแวดล้อมที่เกื้อหนุนต่อการเรี ยนรู ้
2. ระดับรู ปแบบ ศึกษาวิธีการและกระบวนการ ลักษณะการนาจิตตปั ญญาศึกษา
ไปประยุกต์ใช้ในระดับวิธีการและกระบวนการเป็ นการนาเครื่ องมือ วิธีการการปฏิบตั ิตลอดจน
กระบวนการไปปรับเสริ ม นาไปใช้ร่วมกับเครื่ องมือเดิม หรื อนาไปใช้ท้ งั หมด ส่ วนวิธีการและ
กระบวนการต่างๆ ที่พบจากการศึกษาเรื่ องเครื่ องมือและการปฏิบตั ิน้ นั การศึกษาเรื่ อง
การประยุกต์ใช้ในระดับรู ปแบบของวิธีการและกระบวนการ จะพิจารณาตามกลุ่มของเครื่ องมือและ
การปฏิบตั ิตามแนวทางจิตตปัญญาศึกษา นัน่ คือการเรี ยนรู ้ผา่ นความสงบนิ่งได้แก่ การเจริ ญสติ
การทาสมาธิ การเรี ยนรู ้ผา่ นการเคลื่อนไหว ได้แก่ การบริ หารกาย บริ หารจิต เช่น โยคะ ไท้เก๊ก ชี่กง
ตลอดจนการเดินจงกรม เป็ นต้น การเรี ยนรู ้ผา่ นกระบวนการเชิงสร้างสรรค์ ได้แก่ การทางานศิลปะ
และงานสร้างสรรค์ต่างๆ การเรี ยนรู ้ผา่ นการทากิจกรรมทางสังคมได้แก่ การเจริ ญสติในการทางาน
ในชีวติ ประจาวัน อาสาสมัคร การเรี ยนรู ้ผา่ นกระบวนการเชิงความสัมพันธ์ ได้แก่ สุ นทรี ยสนทนา
การเขียนบันทึก และการสะท้อนการเรี ยนรู้ การเรี ยนรู ้ผา่ นพลังพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์ ได้แก่ พิธีกรรม
ทางศาสนาหรื อพิธีกรรมที่เกี่ยวข้องกับธรรมชาติตลอดจนการอยูใ่ นความเงียบ และการปลีกวิเวก
การเรี ยนรู ้ผา่ นกิจกรรมรังสรรค์ เช่น การสวดมนต์ การอ่านพระคัมภีร์ การภาวนา เป็ นต้น
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นอกจากนี้ กัญญา กาศิริพิมาน (2553)ได้เสนอแนวทางการจัดกิจกรรมตามแนวคิด
จิตตปั ญญาศึกษา 5 ขั้น ดังนี้
1. ขั้นเตรี ยมความพร้อม (Check-in) เป็ นการถ่ายทอดความรู ้ โดยการให้สติอยูก่ บั ตัว
อาจจะให้ทากิจกรรมฝึ กสมาธิ
2. ขั้นสุ นทรี ยสนทนา (Dialogue) เป็ นการพูดและฟังคนอื่นพูดอย่างใคร่ ครวญ
ไตร่ ตรอง ฟังอย่างรู ้เท่าทัน ให้แขวนลอยคาถามให้ผพู ้ ดู ได้พดู อย่างเชื่ อมโยง หยุดพูดโดยใช้ป้าย
แสดงสถานะการพูด
3. ขั้นฟังแล้ววิเคราะห์ และสะท้อนความคิด (Reflection) ตามหัวข้อ และประเด็น
ต่างๆ
4. ขั้นการทบทวน (Check-out) โดยการฝึ กทบทวนด้วยตนเอง ว่าวันนี้ดเ้ รี ยนรู ้อะไร
และให้สรุ ปพร้อมภาระงานที่ได้รับมอบหมายในครั้งต่อไป
5. ขั้นจดบันทึก (Journaling) เป็ นการแสดงให้เห็นความก้าวหน้าเป็ นระยะๆ และ
ทบทวนเป็ นระยะ ๆ
นอกจากนี้ สลักจิต ตรี รณโอภาส (2553) ได้แบ่งขั้นตอนการจัดกิจกรรมตามแนวคิด
จิตตปั ญญาศึกษา เป็ นขั้นตอนใหญ่ 3 ขั้นตอน ดังนี้
1. ขั้นสมาธิ หมายถึง การหลับตาตั้งสติ ทาจิตให้สงบนิ่ง ใช้เวลา 5- 10 นาทีในช่วง
เวลาดังกล่าวจะมีการกล่าวถึงสิ่ งที่ผา่ นมาแล้วเชื่อมโยงกับบทเรี ยนใหม่และกิจกรรมที่จะทาต่อไป
หลังจากนั้นแจ้งเนื้ อหาที่จะต้องทาอย่างไรใช้เวลาประมาณเท่าใด
2. ขั้นคิดและใคร่ ครวญ หมายถึง การนึกไตร่ ตรองอย่างเงียบๆ เพื่อทาความเข้าใจ
วิเคราะห์เหตุและผล จนสามารถเข้าถึงความจริ ง ความดี ความงาม ของเนื้อหาได้ ซึ่งจะต้อง
ออกแบบกิจกรรมให้มีการคิดและใคร่ ครวญทุกครั้ง อาจจะเดี่ยวหรื อกลุ่มก็ได้ แต่เน้นกระบวนการ
กลุ่ม เพื่อการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ผนวกกิจกรรมสุ นทรี ยสนทนา เพื่อฝึ กการรับฟังอย่างปราศจากอคติ
และฝึ กการใช้กระบวนการคิดเชิงระบบโดยยึดหลักความจริ ง ความดี ความงามเป็ นแก่นของ
ความคิด และสามารถเชื่อมโยงกับประสบการณ์ได้
3. ขั้นสะท้อนความคิด หมายถึง การนาเสนอความคิด ตามสาระหรื อประเด็นที่ผา่ นมา
โดยการคิดอย่างใคร่ ครวญ เช่น คาพูดสั้นๆ วาทะธรรม การเขียนข้อความสั้นๆ การเขียนเรี ยงความ
การเขียนแผนผัง แผนภูมิ การวาดภาพ การแสดงบทบาทสมมุติ การแสดงละคร การปฏิบตั ิจริ งและ
การทากิจกรรมเพื่อประโยชน์ส่วนรวมด้วยจิตสาธารณะหรื อจิตอาสา
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จิตตปัญญาศึกษากับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ในการจัดกระบวนการเรี ยนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลงตามแนวคิดจิตตปัญญาศึกษา
เป็ นการมุ่งให้เกิดการเปลี่ยนแปลงจากภายในตนเองและเกิดสานึกเพื่อส่ วนรวม โดยใช้หลักการ
พื้นฐาน ดังนั้นรู ปแบบการจัดกิจกรรมพัฒนาที่ใช้กระบวนการเรี ยนรู้ของจิตตปั ญญาศึกษาจึงต้อง
เริ่ มด้วยการพัฒนาบุคคลให้มีความพร้อมและความสมดุลจากภายในจิตใจให้มีความรู้สึกนึกคิดที่
ละเอียดอ่อน อ่อนโยนทั้งต่อตัวเอง ผูอ้ ื่น และธรรมชาติ ต่อยอดเป็ นกระบวนการคิดและทักษะทาง
ปั ญญาที่เห็นความเชื่อมโยงของสิ่ งต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกอย่างลึกซึ้ ง มีพลังอานาจในทาง
สร้างสรรค์ แบ่งปั นความรักความเมตตาต่อบุคคลที่กาลังประสบกับความทุกข์ท้ งั กาย ใจ และ
จิตวิญญาณ (โครงการเอกสารวิชาการการเรี ยนรู ้สู่การเปลี่ยนแปลง ศูนย์จิตตปั ญญาศึกษา
มหาวิทยาลัยมหิดล, 2552)
แนวทางในการนาแนวคิดจิตตปัญญาศึกษาไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาความเป็ น
มนุษย์ โดยการสอดแทรกกิจกรรมต่างๆ จะนาไปสู่ การบูรณาการอย่างสมบูรณ์ จิตตปั ญญาศึกษา
เป็ นการศึกษาที่มุ่งพัฒนาความเป็ นมนุษย์ ด้วยการปลูกฝังความตระหนักภายในตน
เป็ นกระบวนการเรี ยนรู ้ดว้ ยใจอย่างใคร่ ครวญ เน้นการพัฒนาความคิด จิตใจ อารมณ์ภายในตนเอง
อย่างแท้จริ ง เพื่อให้เกิดการตระหนักรู ้ในตนเอง รู ้คุณค่าของสิ่ งต่าง ๆ โดยปราศจากอคติ เกิด
ความรักความเมตตา อ่อนน้อมต่อธรรมชาติ มีจิตสานึกต่อส่ วนรวม และสามารถประยุกต์เชื่อมโยง
กับศาสตร์ ต่างๆ ในการดาเนิ นชีวติ ประจาวันได้อย่างสมดุลและมีคุณค่า ด้วยเหตุน้ ี จิตตปั ญญาศึกษา
จึงเป็ นทั้งแนวคิดและแนวปฏิบตั ิ ที่มีจุดมุ่งหมายให้เกิดการเรี ยนรู ้เพื่อการเปลี่ยนแปลงในระดับ
ต่างๆ ได้แก่ การเปลี่ยนแปลงภายในตน การเปลี่ยนแปลงภายในองค์กร และการเปลี่ยนแปลง
ภายในสังคม โดยที่การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวไม่ใช่เป็ นการเปลี่ยนแปลงเล็กๆ น้อยๆ แต่เป็ น
การเปลี่ยนแปลงขั้นพื้นฐานอย่างลึกซึ้ ง โดยจิตตปั ญญาศึกษาเป็ นแนวคิดและแนวปฏิบตั ิ
ส่ วนการเรี ยนร้สู่การเปลี่ยนแปลงเป็ นเป้ าหมาย เป็ นการขยายจิตสานึกผ่านกระบวนการเปลี่ยน
มุมมองของเรื่ องราวต่างๆ ในการสัมผัสได้ถึงความรู ้สึกใต้จิตสานึก เพื่อการพัฒนาทรัพยากรพัฒนา
มนุษย์ ซึ่ งกระบวนการต่างๆ นี้ จัดเป็ นการศึกษาสาหรับศตวรรษที่ 21 ที่เป็ นยุค
แห่งการเปลี่ยนแปลง เพื่อโยงจิตตปั ญญาศึกษาสู่ Transformative Education ในการพัฒนามนุษย์
(ปราณี อ่อนศรี , 2557)

127
สรุ ปได้วา่ กิจกรรมตามแนวคิดจิตตปั ญญาศึกษานั้น เป็ นรู ปแบบหรื อกิจกรรมที่ใช้
ในการฝึ กปฏิบตั ิ ไม่ได้เป็ นเป้ าหมายของการจัดกระบวนการ แต่การตระหนักถึงเป้ าหมายภายใน
พิจารณา ใคร่ ครวญ เกิดการเปลี่ยนแปลงขั้นพื้นฐานด้วยตนเอง โดยที่สามารถเลือกใช้เครื่ องมือและ
การฝึ กปฏิบตั ิได้อย่างหลากหลาย เพื่อให้การศึกษาบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ที่คาดหวัง ซึ่งเป็ น
กิจกรรมที่เปิ ดโอกาสได้คน้ พบความสามารถและความสนใจของตนเอง ส่ งเสริ มค่านิยมที่ดี
ความมีวนิ ยั คุณธรรม และจริ ยธรรม สามารถดาเนินชีวิตอย่างมีความสุ ข เน้นประสบการณ์ตรงที่
เกิดการเปลี่ยนแปลงจากภายใน ช่วยให้เกิดสติ สมาธิ กบั การทางาน คงความสงบในใจได้แม้อยู่
ท่ามกลางกิจกรรมที่เคลื่อนไหวอยูใ่ นชีวิตประจาวัน
แนวคิดการเปลี่ยนพฤติกรรม 21 วัน
Maltz (1969) ได้นาแนวคิดเรื่ องเปลี่ยนพฤติกรรมภายใน 21 วัน โดยกล่าวว่า
การเปลี่ยนแปลงตัวเองต้องเริ่ มจากภายใน ด้วยการสร้างความคิดของสิ่ งที่ตอ้ งการอยากเป็ นหรื อ
อยากจะเปลี่ยนขึ้นมาก่อน แล้วจึงจะเชื่อว่าเราเป็ นอย่างนั้นได้ เนื่ องจากจิตใจของเราจะสร้าง
ความเคยชินอยูเ่ หนื อสภาพร่ างกายที่เป็ นจริ ง หากอยากเปลี่ยนพฤติกรรมอะไรสักอย่างจึงต้องทาสิ่ ง
นั้นติดต่อกันอย่างต่อเนื่องครบ 21 วัน หลังจากนั้นจะเปลี่ยนพฤติกรรมเป็ นนิสัย
จากแนวคิดของ Maxwell ได้มีการนามาประยุกต์ใช้กบั การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
มากมาย เช่น 21 วันเปลี่ยนพฤติกรรมการเงิน ซึ่ง Jeff Rose ใช้ความรู้และประสบการณ์จากการเป็ น
ทหารในสนามรบ และเป็ นผูเ้ ชี่ยวชาญด้านการวางแผนทางการเงินส่ วนบุคคล ได้เขียนหนังสื อ 21
วัน เปลี่ยนพฤติกรรมการเงิน (Soldier of Finance) ซึ่งเป็ นหนังสื อที่นาเสนอแนวทางสาหรับผูท้ ี่
ต้องการควบคุมการบริ หารการเงินของตัวเองให้ได้ผลอย่างแท้จริ ง (ไชโย ชูหมื่นไว, 2558)
นอกจากนี้ในบทความวารสาร สื่ อพลัง (2556) ได้กล่าวถึง การแก้ปัญหาใหญ่ซ่ ึ งเริ่ มได้
จากจุดเล็กๆ ที่อยูภ่ ายในของตัวบุคคล เกี่ยวกับพฤติกรรมต่างๆ ของมนุษย์วา่ การเปลี่ยนแปลง
ยิง่ ใหญ่ภายนอก เริ่ มต้นจากการเปลี่ยนแปลงภายในของผูก้ ระทา นัน่ คือ ความเปลี่ยนแปลงทั้งหมด
จะเกิดได้จากใจนัน่ เอง ซึ่ งกล่าวว่า
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“การไถ่ ถอนจากพฤติกรรมตามใจตน ต้ องอาศัยพลังใจอย่ างยิ่งยวดในการควบคุมตนเอง ซึ่ งจะ
เกิดขึน้ ได้ ด้วยการฝื นใจ ทาสิ่ งนั้นอย่ างต่ อเนื่อง มีทฤษฎีทางจิตวิทยาทฤษฎีหนึ่งที่พูดถึง
การปรั บเปลี่ยนนิสัยของตนเอง นั่นคื อทฤษฎีนิสัยใน 21 วัน หรื อ 21-Day Habit Theory ของ
นายแพทย์ แม็กซ์ เวลล์ มอล์ ตซ ศัลยแพทย์ ตกแต่ ง หนึ่งในสาระสาคัญของทฤษฎีนีก้ ล่ าวว่ า สิ่ งที่เรา
ทาจะกลายเป็ นนิสัยได้ ต้ องกระทาต่ อเนื่องอย่ างน้ อยเป็ นเวลา 21 วัน” (หน้า 7)
แม้วา่ หลังจากนั้นจะมีอีกหลายนักคิดที่ได้นาเสนอตัวเลขจานวนวันที่จะใช้ในการสร้าง
นิสัยใหม่ ซึ่ งมี ตั้งแต่ 18 วัน 66 วัน ไปจนถึง 254 วัน แต่ตวั เลข 21 วัน และ 21-Day Habit Theory
ก็ยงั คงเป็ นสิ่ งที่ผคู ้ นยังพูดถึงและนามาใช้สร้างการเปลี่ยนแปลงมากสุ ด ซึ่ง 21 วัน เป็ นตัวเลขที่
กาลังอยูใ่ นช่วงระยะเวลา ที่ไม่มากและไม่นอ้ ยเกินไป ค่อนข้างจูงใจให้คนรู ้สึกมีความหวังในการที่
จะเริ่ มต้นสร้างการเปลี่ยนแปลงให้กบั ตัวเอง (วัฒนา คุณประดิษฐ์, 2557)
สรุ ปได้วา่ หากต้องการเปลี่ยนหรื อสร้างนิสัยใหม่ๆ จะต้องอาศัยการทาพฤติกรรมนั้น
ซ้ าๆ กันอย่างต่อเนื่ องเป็ นเวลา 21 วันโดยห้ามเว้นหรื อขาดแม้แต่วนั เดียวจนมีความเปลี่ยนแปลง
ทั้งกายและใจ สามารถ เข้าใจตนและผูอ้ ื่นด้วยจิตที่สงบนิ่ง ทาให้มีพลัง และเกิดปั ญญาในการแก้ไข
ปั ญหาต่างๆ สิ่ งสาคัญคือการเริ่ มต้น และมีเงื่อนไขในการปฏิบตั ิ คือ
1. ต้องมีวินยั และตั้งใจอย่างแน่วแน่ ทาติดต่อกันทุกวัน และหากพลาดไปสักวันหนึ่ง
จะต้องเริ่ มต้นวงจร 21 วันใหม่ท้ งั หมด เพราะการทาซ้ าๆ เป็ นการฝึ กนิสัย ไม่ใช่ทาเพื่อให้ผลสาเร็ จ
ในทันที
2. เมื่อครบ 21 วันแล้วอาจจะไม่เห็นผลทันที แต่จะเป็ นการสร้างนิสัยใหม่ที่จะช่วย
พัฒนาตัวเองให้ดีข้ ึนจนบรรลุเป้ าหมายที่ต้ งั ใจไว้จนกลายเป็ นจิตใต้สานึก
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งานวิจัยทีเ่ กี่ยวข้ อง
งานวิจัยในประเทศ
จรรยา เสี่ ยงเทียนชัย (2544) ศึกษาวิจยั เรื่ องทักษะและวิธีการบริ หารความขัดแย้ง
ของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนประถมศึกษา สังกัดสานักงานการประถมศึกษาจังหวัดหนองบัวลาภู พบว่า
ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนประถมศึกษา มีทกั ษะและใช้ทกั ษะการบริ หารความขัดแย้งในระดับมาก และใช้
วิธีการบริ หารความขัดแย้งในวิธีการประนีประนอมมากที่สุด รองลงมาคือ วิธีการร่ วมมือแก้ปัญหา
วิธีการหลีกเลี่ยง วิธีการยอมให้และวิธีการเอาชนะตามลาดับ
จุฑามาศ รุ จิรตานนท์ (2547) ศึกษาวิจยั เรื่ องสาเหตุที่ทาให้เกิดความขัดแย้งใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ช่วงชั้นที่ 1-2 พบว่า สาเหตุของความขัดแย้งในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ช่วงชั้นที่ 1-2 สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุ พรรณบุรี อยูใ่ นระดับปานกลางทุกด้าน
เรี ยงตามลาดับ คือ ด้านองค์ประกอบส่ วนบุคคล ด้านปฏิสัมพันธ์ในการทางาน และด้านสภาพของ
สถานศึกษา เมื่อศึกษาเป็ นรายข้อย่อย พบว่า สาเหตุของความขัดแย้งที่มีค่าเฉลี่ยระดับความขัดแย้ง
สู งสุ ดในแต่ละด้าน มีดงั นี้ ด้านองค์ประกอบส่ วนบุคคล คือ ลักษณะนิสัยใจคอ ด้านปฏิสัมพันธ์ใน
การทางาน คือ การประสานงานที่ไม่มีประสิ ทธิ ภาพ ส่ วนด้านของสภาพของสถานศึกษา คือ
การให้ขอ้ ยกเว้นหรื อสิ ทธิ พิเศษต่างๆ เฉพาะกลุ่มหรื อบุคคล ส่ วนวิธีการจัดการกับความขัดแย้งของ
ผูบ้ ริ หารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ช่วงชั้นที่ 1-2 สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุ พรรณบุรี
เลือกใช้วธิ ี การจัดการกับความขัดแย้งอยูใ่ น ระดับมาก ประกอบด้วย 3 วิธี เรี ยงตามลาดับคือ
วิธีประนีประนอม วิธีไกล่เกลี่ย และวิธีเผชิญหน้า ผูบ้ ริ หารสถานศึกษาเลือกใช้วธิ ี การจัดการกับ
ความขัดแย้งอยูใ่ นระดับปานกลาง 2 วิธี เรี ยงตามลาดับ คือ วิธีบงั คับ และวิธีหลีกเลี่ยง
เมื่อเปรี ยบเทียบความแตกต่างในวิธีการจัดการกับความขัดแย้ง ของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ช่วงชั้นที่ 1-2 ที่มีประสบการณ์ในตาแหน่งบริ หารต่างกัน พบว่า ผูบ้ ริ หารสถานศึกษาที่มี
ประสบการณ์ในตาแหน่งบริ หารต่างกัน ใช้วธิ ี การจัดการกับความขัดแย้งไม่แตกต่างกัน
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สุ ชาดา ทรงประกอบ (2547) ศึกษาวิจยั เรื่ องการศึกษาพฤติกรรมและผลการบริ หาร
ความขัดแย้งของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนเอกชน ระดับก่อนประถมศึกษา เขตการศึกษา 1 พบว่า ผูบ้ ริ หาร
โรงเรี ยนเอกชน ระดับก่อนประถมศึกษา เขตการศึกษา 1 เลือกใช้พฤติกรรมการบริ หารความขัดแย้ง
โดยวิธีไกล่เกลี่ยมากที่สุด รองลงมาคือ วิธีประนีประนอม วิธีหลีกเลี่ยง วิธีบงั คับ และวิธีเผชิญหน้า
ผลของการบริ หารความขัดแย้ง พบว่า แบบชนะ-ชนะ มากที่สุด รองลงมาเป็ นแบบ แพ้-แพ้ และ
แบบ แพ้-ชนะ นอกจากนี้พบว่า ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนเอกชน ระดับก่อนประถมศึกษา เขตการศึกษา 1
ที่มีอายุและตาแหน่งทางการบริ หารแตกต่างกัน เลือกใช้พฤติกรรมการบริ หารความขัดแย้งและ
ผลของการบริ หารความขัดแย้งโดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน ส่ วนในด้านประสบการณ์ของ
ผูบ้ ริ หาร พบว่า ประสบการณ์ในตาแหน่งบริ หารต่างกันเลือกใช้พฤติกรรมในการบริ หาร
ความขัดแย้งไม่แตกต่างกัน ยกเว้นวิธีเผชิ ญหน้าแตกต่างกัน คือผูบ้ ริ หารที่มีประสบการณ์ต้ งั แต่ 10
ปี ขึ้นไป มีพฤติกรรมในการบริ หารความขัดแย้งแบบเผชิ ญหน้ามากกว่าผูบ้ ริ หารที่มีประสบการณ์
ต่ากว่า 10 ปี ส่ วนผลของการบริ หารความขัดแย้งไม่แตกต่างกัน ยกเว้นแบบ แพ้-ชนะ คือ
ผลการบริ หารความขัดแย้งของผูบ้ ริ หารที่มีประสบการณ์ต้ งั แต่ 10 ปี ขึ้นไป จะเป็ นแบบ แพ้-ชนะ
มากกว่าผูบ้ ริ หารที่มีประสบการณ์ต่ากว่า 10 ปี
ปรี ชา จ่าสิ งห์ (2549) ศึกษาวิจยั เรื่ องการจัดการความขัดแย้งของผูอ้ านวยการ
สถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต 4 พบว่า ข้าราชการครู มีความคิดเห็น
เกี่ยวกับการจัดการความขัดแย้งของผูอ้ านวยการสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ขอนแก่น เขต 4 เรี ยงลาดับค่าเฉลี่ย จากมากไปหาน้อย มีผลดังนี้ ด้านการร่ วมมือแก้ปัญหา
การยอมให้การประนีประนอม การหลีกเลี่ยงและการเอาชนะ ความคิดเห็นของข้าราชการครู
เกี่ยวกับการจัดการความขัดแย้งของผูอ้ านวยการสถานศึกษา จาแนกตามตาแหน่งหน้าที่ วิธีการ
ยอมให้ การร่ วมมือแก้ปัญหา และการประนีประนอม แตกต่างกัน จาแนกตามประสบการณ์
ไม่แตกต่างกัน จาแนกตามขนาดโรงเรี ยน วิธีการจัดการความขัดแย้ง ด้านเอาชนะ การยอมให้ และ
การร่ วมมือแก้ปัญหา แตกต่างกัน ข้าราชการครู ในโรงเรี ยนขนาดเล็กกับโรงเรี ยนขนาดใหญ่
โรงเรี ยนขนาดกลางกับโรงเรี ยนขนาดใหญ่ มีความคิดเห็น ด้านการเอาชนะ การยอมให้และ
การร่ วมมือแก้ปัญหา มีความแตกต่างกัน แต่ขา้ ราชการครู ในโรงเรี ยนขนาดเล็กกับโรงเรี ยน
ขนาดกลาง ไม่แตกต่างกัน
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ธนวรรณ เกิดนาวี (2549) ศึกษาวิจยั เรื่ อง การบริ หารความขัดแย้งของผูบ้ ริ หารภาครัฐ
สานักงานเขตพื้นที่กรุ งเทพมหานคร เขต 3 พบว่า การบริ หารความขัดแย้งที่ใช้มากที่สุดคือ วิธีเจรจา
ต่อรองไกล่เกลี่ย รองลงมาคือวิธีการหลีกเลี่ยงกลบเกลื่อน วิธีการปรองดองประนีประนอม และ
วิธีการบังคับเอาชนะ ใช้ในระดับปานกลาง
นริ ศร กรุ งกาญจนา (2549) ศึกษาวิจยั เรื่ อง การบริ หารความขัดแย้งของผูบ้ ริ หารที่
ส่ งผลต่อการทางานเป็ นทีมของครู ในสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม
เขต 2 พบว่า การบริ หารความขัดแย้งของผูบ้ ริ หารสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
นครปฐม เขต 2 โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาแต่ละองค์ประกอบพบว่า
สัมพันธภาพ และการเผชิญหน้า อยูใ่ นระดับมาก ส่ วน การถอนตัว การประนีประนอม และการใช้
อานาจ อยูใ่ นระดับปานกลาง นอกจากนี้พบว่า การบริ หารความขัดแย้งแบบการเผชิญหน้า และ
การประนีประนอม ส่ งผลต่อการทางานเป็ นทีมของครู ในด้านการติดต่อสื่ อสาร การเปิ ดเผยและ
การเผชิ ญหน้าเพื่อแก้ปัญหาความร่ วมมือและการใช้ความขัดแย้งในทางสร้างสรรค์ การปฏิบตั ิงาน
และการตัดสิ นใจ การพัฒนาตนเองและความสัมพันธ์ระหว่างทีม
วีรนุช สุ ทธพันธ์ (2550) ศึกษาวิจยั เรื่ องการบริ หารความขัดแย้งในการปฏิบตั ิงานของ
ผูบ้ ริ หารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 พบว่า
ผูบ้ ริ หารสถานศึกษาใช้วธิ ีบริ หารความขัดแย้งแบบประนีประนอมมากที่สุด รองลงมาใช้วธิ ี
ไกล่เกลี่ย เผชิญหน้า หลีกเลี่ยง และใช้วธิ ีบงั คับเป็ นอันดับสุ ดท้าย นอกจากนี้พบว่า ปั ญหา
ความขัดแย้งจากการปฏิบตั ิงานด้านงบประมาณมากที่สุด รองลงมาคือมีปัญหาด้านวิชาการ
การบริ หารงานบุคคลและบริ หารทัว่ ไป
อาทิตย์ ชลพันธุ์ (2551) ศึกษาวิจยั เรื่ องการบริ หารความขัดแย้งของผูบ้ ริ หาร
สถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ชลบุรี เขต 2 โดยจาแนกตามเพศ ประสบการณ์
ในการดารงตาแหน่งผูบ้ ริ หาร และขนาดโรงเรี ยน พบว่า การบริ หารความขัดแย้งของผูบ้ ริ หาร
สถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ชลบุรี เขต 2 โดยรวมและรายด้านทุกด้าน
อยูใ่ นระดับมาก ยกเว้น ด้านการหลีกเลี่ยงอยูใ่ นระดับปานกลาง เรี ยงลาดับจากน้อยไปหามาก ได้แก่
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การร่ วมมือ การยอมให้ ด้านการเอาชนะ ด้านการประนีประนอมและด้านการหลีกเลี่ยง ผูบ้ ริ หาร
สถานศึกษา เพศชาย กับเพศหญิง ใช้แนวทางการบริ หารความขัดแย้งโดยรวมและรายด้านทุกด้าน
ไม่แตกต่างกัน ผูบ้ ริ หารสถานศึกษาที่มีประสบการณ์ตาแหน่งผูบ้ ริ หารต่ากว่า 10 ปี
กับประสบการณ์ตาแหน่งผูบ้ ริ หาร 10 ปี ขึ้นไป ใช้แนวทางบริ หารความขัดแย้งโดยรวมและรายด้าน
ทุกด้านไม่แตกต่างกัน ผูบ้ ริ หารสถานศึกษาโรงเรี ยนขนาดเล็ก โรงเรี ยนขนาดกลาง และโรงเรี ยน
ขนาดใหญ่ ใช้แนวทางบริ หารความขัดแย้ง โดยรวมและรายด้านทุกด้านไม่แตกต่างกัน ยกเว้น
ด้านการยอมให้ เพียงด้านเดียวเท่านั้นที่แตกต่างกัน โดยผูบ้ ริ หารสถานศึกษาจากโรงเรี ยนขนาดเล็ก
มีการบริ หารความขัดแย้งด้านการยอมให้ มากกว่าผูบ้ ริ หารสถานศึกษาจากโรงเรี ยนขนาดใหญ่
ฐาปณิ ต สมัครกิจ (2553) ศึกษาวิจยั เรื่ อง การศึกษาทักษะการบริ หารความขัดแย้งของ
ผูบ้ ริ หารสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี โดยศึกษาทักษะการบริ หาร
ความขัดแย้งใน 4 ด้าน คือ ด้านการวิเคราะห์สถานการณ์ ด้านการเจรจา ด้านการกระจาย
ความเป็ นธรรม และด้านการใช้อานาจ และเปรี ยบเทียบการมีทกั ษะการบริ หารความขัดแย้งของ
ผูบ้ ริ หารสถานศึกษา จาแนกตามเพศ วุฒิการศึกษา ประสบการณ์ในตาแหน่ง และประเภทของ
สถานศึกษา พบว่า ผูบ้ ริ หารสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี มีทกั ษะ
การบริ หารความขัดแย้งเฉลี่ยอยูใ่ นระดับมากที่สุด ซึ่งผูบ้ ริ หารสถานศึกษา ที่มีเพศ วุฒิการศึกษา
ประสบการณ์ในตาแหน่งและประเภทของสถานศึกษาต่างกัน พบว่ามีทกั ษะการบริ หาร
ความขัดแย้งไม่แตกต่างกัน
งานวิจัยในต่ างประเทศ
Betty (1984) ได้ทาการวิจยั เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างวิธีแก้ความขัดแย้งของ
ผูจ้ ดั การชายและหญิงที่มีประสบการณ์ในวิทยาลัยชุมชนสหรัฐอเมริ กา โดยใช้แบบสอบถามของ
Thomas – Kilmann Conflict Mode Instrument ในการเก็บข้อมูลการแก้ปัญหาความขัดแย้งหรื อ
ดาเนินการเมื่อมีความขัดแย้งใน 5 ด้าน คือ การเอาชนะ การร่ วมมือ การประนีประนอม
การหลีกเลี่ยง การปรองดอง ผลการศึกษาพบว่า วิธีการแก้ปัญหาความขัดแย้งของผูจ้ ดั การชาย
และหญิงที่มีประสบการณ์ในวิทยาลัยชุมชนสหรัฐอเมริ การไม่มีความแตกต่างกัน
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Maria (1984) ได้ทาการศึกษาวิธีแก้ปัญหาความขัดแย้งของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนชายและ
หญิงในวิทยาลัยที่สอนวิชาศิลปะศาสตร์เอกชนในรัฐเพนซิลวาเนีย จาแนกกลุ่มตัวอย่าง
เป็ นผูบ้ ริ หารระดับสู งและระดับกลาง จานวน 113 คน โดยใช้เครื่ องมือวิธีแก้ปัญหาความขัดแย้ง
ของ โธมัส- คิลแมนน์ เพื่อใช้พฤติกรรมที่บุคคลแสดงออกมาในสถานการณ์ที่มีความขัดแย้งซึ่งมี 5
ลักษณะ คือ การแข่งขัน การร่ วมมือ การประนีประนอม การหลีกเลี่ยง และการปรองดอง
ผลการศึกษาพบว่า
1. กลุ่มผูบ้ ริ หารใช้วธิ ี การแก้ปัญหาความขัดแย้ง แบบการแข่งขันกับการร่ วมมือ
น้อยกว่านักธุ รกิจและเจ้าหน้าที่ของรัฐ
2. กลุ่มผูบ้ ริ หารที่มีการศึกษาสู ง ใช้วธิ ี การแก้ปัญหาความขัดแย้ง แบบประนีประนอม
กับแบบหลีกเลี่ยง สู งกว่ากลุ่มนักธุ รกิจและเจ้าหน้าที่ของรัฐ
3. ผูบ้ ริ หารชายและหญิง ใช้วิธีการแก้ปัญหาความขัดแย้งที่ไม่แตกต่างกัน
4. ผูบ้ ริ หารที่มีประสบการณ์นอ้ ย จะใช้วธิ ี การประนีประนอมน้อยกว่า
5. ตัวแปรที่มีอิทธิ พลต่อการแก้ปัญหาความขัดแย้งของผูบ้ ริ หารระดับสู ง คือ
เวลาที่ทางาน
Revilla (1984) ได้ศึกษารู ปแบบการแก้ปัญหาความขัดแย้งของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนชาย
และหญิงในสถาบันอุดมศึกษา ผลการวิจยั พบว่า การใช้วธิ ี เอาชนะ และวิธีร่วมมือแก้ปัญหามีนอ้ ย
ผูบ้ ริ หารสถาบันอุดมศึกษาใช้วธิ ี ประนีประนอม วิธีหลีกเลี่ยงสู งกว่าปกติ ผลการวิจยั ยังชี้ให้เห็นว่า
วิธีแก้ปัญหาความขัดแย้งกับอายุ ระดับการศึกษา ตาแหน่งในการบริ หาร กลุ่มบริ หารที่มี
ประสบการณ์มากใช้วธิ ี เอาชนะมากกว่าวิธีอื่นๆ ใช้วธิ ีประนีประนอมน้อยและใช้วธิ ีการ
มุ่งประโยชน์ตนเองมากกว่าผูบ้ ริ หารที่มีประสบการณ์นอ้ ย
Holt (1986) ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวนะผูน้ ากับแบบพฤติกรรม
การแก้ปัญหาความขัดแย้งของผูบ้ ริ หารโรงพยาบาลขนาดใหญ่ พบว่า ผูบ้ ริ หารส่ วนใหญ่ใช้วธิ ี
ประนีประนอม ประสานร่ วมมือและหลีกเลี่ยง เรี ยงจากมากไปหาน้อย อายุที่ต่างกันทาให้วธิ ี แก้ไข
ความขัดแย้งต่างกัน กล่าวคือผูบ้ ริ หารที่อายุไม่เกิน 35 ปี ใช้วธิ ี แข่งขัน อายุ 36-45 ปี ใช้วธิ ี
การประนีประนอม อายุ 45 ปี ขึ้นไป ใช้วธิ ี ประสานร่ วมมือ และสุ ดท้ายพบว่า ภาวะผูน้ า
จะเอื้ออานวยหรื อสนับสนุนต่อการจัดการความขัดแย้งให้บรรลุท้ งั ผลงานและความสัมพันธ์
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Pritchard (1986) ได้ทาการวิจยั เกี่ยวกับ ความสัมพันธ์ระหว่างวิธีการแก้ปัญหา
ความขัดแย้งของผูบ้ ริ หารเพศชายและหญิง ที่มีประสบการณ์ในวิทยาลัยชุมชนสหรัฐอเมริ กา
โดยใช้แบบสอบถามวิธีแก้ปัญหาความขัดแย้งของโธมัส-คิลแมนน์ ในการเก็บข้อมูลการแก้ปัญหา
ความขัดแย้งหรื อการดาเนินการเมื่อมีความขัดแย้ง 5 ด้านคือ การแข่งขัน การร่ วมมือ
การประนีประนอม การหลีกเลี่ยง และการปรองดอง พบว่าวิธีแก้ความขัดแย้งของผูบ้ ริ หารเพศหญิง
และชายที่มีประสบการณ์ในวิทยาลัยชุมชนสหรัฐอเมริ กาไม่มีความแตกต่างกัน
Graham (1990) ได้ทาการวิจยั กรณี ศึกษาเรื่ องการจัดการกับความขัดแย้งของ
คณะกรรมการบริ หารสถานศึกษาของรัฐ ในรัฐนิวเจอร์ ซี่ ผลการศึกษาพบว่า ศึกษาธิ การมีความ
ต้องการให้มีการติดต่อสื่ อสารกันภายในโดยตรงและเปิ ดเผย ต้องการรู ้เกี่ยวกับงบประมาณและมี
ส่ วนร่ วมในการบริ หารงบประมาณและสามารถแต่งตั้งกรรมการเข้าศึกษากรณี ขดั แย้งได้
Hoover (1990) ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการจัดการกับความขัดแย้ง
ระดับของความขัดแย้งและบรรยากาศขององค์กรในสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา ผลการศึกษา
ชี้ให้เห็นว่า สิ่ งสาคัญที่ก่อให้เกิดสภาพแวดล้อมในสถานศึกษาดีข้ ึน คือ สภาพสถานศึกษาที่มี
บรรยากาศแบบเปิ ดเผยเป็ นกันเอง การแก้ปัญหาความขัดแย้งบนพื้นฐานของความเข้าใจและ
ประนีประนอมช่วยลดสภาพความขัดแย้งที่เกิดขึ้นเป็ นอย่างดี
Mealamed & Reiman (1999) ได้ทาการวิจยั เกี่ยวกับความร่ วมมือและการแก้ปัญหา
ความขัดแย้งในการจัดการศึกษา โดยทาการศึกษาในโรงเรี ยนมัธยมศึกษา จากนักการศึกษา
ผูป้ กครองและผูม้ ีส่วนร่ วม ผลปรากฎว่า ความต้องการทางด้านพื้นฐานเป็ นต้นเหตุของความขัดแย้ง
มากที่สุด สถานศึกษาต้องจัดให้มีการประชุมอภิปรายเพื่อให้ทราบข้อมูลพื้นฐานและความต้องการ
ของผูป้ กครอง ผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อร่ วมมือแก้ปัญหาความขัดแย้ง และจัดการศึกษาให้ตอบสนอง
กับความต้องการของนักศึกษาและผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้อง
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Sherman (2001) ได้ศึกษาเรื่ องปัจจัยของการสอนทีมงานให้มีระเบียบวินยั ระหว่างกัน
ในงานที่ทาของครู โรงเรี ยนมัธยมศึกษาของโรงเรี ยนเอกชนพบว่าการสอนให้ทีมงานมีระเบียบวินยั
ระหว่างกันโดยการให้เวลา การเติบโตอย่างมืออาชีพและความขัดแย้งต่างๆ ครู ที่มีประสบการณ์
การสอนหลักสู ตรในการบริ หารเวลา พวกเขาได้รับประโยชน์จากปฏิกิริยาที่พวกเขามีให้แก่กนั
ความขัดแย้งระหว่างสมาชิกนั้นเป็ นอุปสรรคต่อความสามารถของครู ในการพัฒนาระดับ
ความเชื่อมัน่ คือวัฒนธรรมของโรงเรี ยนที่แข็งแกร่ ง ครู ที่ไม่มีประสบการณ์พวกเขาจะได้รับจาก
ผลของทีมงาน ความแข้มแข็งของโรงเรี ยนยังทาลายผลจากความร่ วมมือของทีมงาน เพราะครู
หลายคนไม่ได้รู้สึกผูกมัดในข้อตกลงต่างๆ ที่เกิดขึ้นในระยะเวลาการประชุมครู
Ana (2006) ได้ศึกษาเรื่ อง ความเข้าใจความขัดแย้งในทีมงาน กรณี ศึกษา
ความช่วยเหลือต่างๆ ทางด้านเทคโนโลยีในสิ่ งแวดล้อมที่มีความสมบูรณ์ในการจัดการความขัดแย้ง
พบว่า ความขัดแย้งเบื้องต้นเกิดขึ้นจากบุคคล หรื อเกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์และต่อด้วยงาน
เป็ นลาดับต่อไป ปรากฎว่าความขัดแย้งของประเภทงาน ซึ่ งมีประโยชน์ต่องานกลุ่มอย่างมาก
จากการศึกษาแสดงให้เห็นถึงองค์ประกอบในการจัดการความขัดแย้งที่นามาใช้ และแสดงให้เห็น
ว่าเทคโนโลยีมีบทบาทในการจัดการความขัดแย้งของทีมงาน เทคโนโลยีดูเหมือนจะเป็ นสิ่ งอานวย
ความสะดวกในการจัดการความขัดแย้ง โดยเป็ นช่องทางในการสื่ อสารขั้นพื้นฐาน การสื่ อสารที่มี
ประสิ ทธิ ภาพและสร้างโอกาสในเกิดการกระทาที่มีความคิด อย่างไรก็ตามเทคโนโลยีอาจจะเพิม่
ความขัดแย้งจากการเข้าใจผิดได้จากการขาดทักษะการสื่ อสาร
จากการศึกษางานวิจยั ทั้งในและต่างประเทศ สรุ ปได้วา่ การแก้ปัญหาความขัดแย้งของ
ผูบ้ ริ หารนั้น ผูบ้ ริ หารจะไม่ใช้วธิ ี ใดวิธีหนึ่งโดยเฉพาะ แต่อาจจะเลือกใช้ตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้น
และเลือกใช้วธิ ี การแก้ปัญหาความขัดแย้งในระดับที่แตกกต่างกัน ซึ่งผูบ้ ริ หารจาเป็ นต้องอาศัยทั้ง
ความรู้ ทักษะ ความสามารถและคุณลักษณะอื่นๆ ในการจัดการกับความขัดแย้ง เพื่อสามารถนา
สถานศึกษาให้ดาเนินการประสบความสาเร็ จบรรลุเป้ าหมายได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ

