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การบริหารความขัดแย้ง  
(Conflict Management) 

โดย 
อ.ดร.ธัชเฉลิม สุทธิพงษ์ประชา 

วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
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การวิเคราะห์และแปลงเปล่ียนความขัดแย้ง 

 ความขัดแย้ง: นิยาม การขยายตัวความขัดแย้ง การจ าแนก    
 ชนิดความขัดแย้ง 

 ความรุนแรง 

 การวิเคราะหค์วามขัดแย้ง 

 การแก้ไขความขัดแย้ง 

 การแปลงเปลี่ยนความขัดแย้ง 

 ทักษะ โอกาส และเจตจ านงในการจัดการความขัดแย้ง 
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นิยามความขัดแย้ง 
นิยามที่ 1: ความขัดแย้งหมายถึง การโต้เถียง การแข่งขัน  

วิวาทะ  การต่อสู้ อารยะขัดขืน การสู้รบ สงคราม ฯลฯ 
นิยามที่ 2: ความขัดแย้ง หมายถึง ความไม่ลงรอยกันของ

บุคคล หรือกลุ่มบุคคล อันสืบเนื่องมาจากความสนใจ ความ
ขัดแย้ง ทัศนคติ ค่านิยม ความต้องการ ความเชื่อ การรับรู้ 
และผลประโยชน์ไม่ตรงกัน ไม่สามารถบรรลุความปรารถนา 
ในแต่ละฝ่ายได้พร้อมๆ กัน 
 ค าถามที่ 1: การประทุษร้ายด้วยวาจา เทียบได้การประทุษร้ายทาง 
     ร่างกายหรือไม่ 
ค าถามที่ 2: บางคนเชื่อว่าความขัดแย้งเป็นเรื่องอัตวิสัยเน้น

ความส าคัญของปัจเจก บ้างเชื่อว่าเป็นเรื่องวัตถุวิสัยขึ้นอยู่กับปัจจัย
ภายนอก พิจารณากรณีต่อไปนี้ 
“คนสองคนลอยแพกลางมหาสมุทร มีอาหารเหลือให้อยู่รอดเพียงคน
เดียว  ท่านคิดว่านี่เป็นความขัดแย้งเชิงอัตวิสัยหรือวัตถุวิสัย” 
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ความขัดแย้งในเรื่องต่างๆ 

ความขัดแย้งเรื่อง
ปากท้อง 

• ด้าน
ทรัพยากรธรรม
ชาติหรือ
ทรัพย์สินที่เป็น
วัตถุ 

ความขัดแย้งใน
เรื่องพุทธิสมบัติ 

• ทรัพยากรที่จับ
ต้องไม่ได้ เช่น
ทุนทางสังคม   
ชื่อเสียง  ระบบ
บริหารจัดการ 

ความขัดแย้งใน
เรื่องความคิด  

• เช่น ระเบียบ
สังคม ความเชื่อ
ความศรัทธา 
ภาษาและ
วัฒนธรรม  
อุดมการณ์ทาง
การเมือง 
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ตัวอย่างการขยายตวัของความขัดแย้ง 

อาจารย์ นักศึกษา 

อาจารย์ไม่ตั้งใจสอน นักศึกษาหงุดหงิด 

นักศึกษาเดินออกจากห้อง 

อาจารย์ไม่พอใจ  
ต่อว่านักศึกษา 

อาจารย์ให้เกรด D 

นักศึกษาเขียนจดหมายต่อว่าอาจารย์ 

อาจารย์พูดว่าตามห้อง 
นักศึกษาเข้าไปในห้องเพื่อฟังกับหู 

นักศึกษาเข้าไปประชิดตัวท าท่าจะต่อยอาจารย์ 
อาจารย์สวนคืน 

อาจารย์ไล่นักศึกษาออกจากห้อง 
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การจ าแนกชนิดของความขัดแย้ง 

ความขัดแย้งในตนเอง (intra-personal conflict or dilemma) 

ความขัดแย้งระหว่างบุคคล (inter-personal conflict) 

ความขัดแย้งภายในองค์กร (intra-organisational conflict) 

ความขัดแย้งระหว่างองค์กร (inter-organisational conflict) 
หรือในสังคม หรือระหว่างประเทศ 
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กรณีศึกษาที่ 1: เลือกใครดี 

ถ้ าแห่งหนึ่งมีพระ 7 รูปอาศัยอยู่คือ - ประธานสงฆ์ - 
พระน้องชาย – พระเพื่อนสนิท – พระคู่อริ – พระชรา - 
พระอาพาธใกล้มรณะ – พระไม่เอาไหน 
วันหนึ่งโจรกลุ่มหนึ่งต้องการยึดถ้ าเป็นฐานที่มั่น และจะ

ฆ่าพระทุกรูปปิดปาก เมื่อถูกขอร้องโจรให้ประธานสงฆ์
เลือกมารูปหนึ่งเพื่อจะฆ่า 
ประธานสงฆ์จะเลือกพระรูปใด   
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กรณีศึกษาที่ 2 : วัวไล่ขวิด? 

ระหว่างพักสัมมนา ผมไปเดินในสวน มีววัฝูงหนึ่งเล็ม
หญ้าอยู่ สองตัวอยู่ริมแม่น้ า ทันใดนั้นวัวตัวหนึ่งวิ่งเข้าใส่
ผม ท าอย่างไรดี? 
อยู่กับที่ วัวหลบเอง – วิ่งเข้าหาวัว ท าให้มันกลัว – วิ่ง

หนีวัว มันคงไล่ไม่ทัน – วิ่งไปอีกทาง เช่นไปหลบหลัง
ต้นไม ้
ระหว่างวัวกับผม คุณเหน็ใจใคร? 
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กรณีศึกษาที่ 3 : ความขัดแย้งระหว่างสามีภรรยา 

ภรรยาท างานและต้องการให้สามีช่วยแบง่เบาภาระ
งานบ้านและช่วยดแูลลกู โดยถือว่าความเสมอภาค
ทางเพศสภาพเป็นคณุคา่หลกัของเธอ 
สามีคิดว่าเขามีหน้าท่ีหลกัในหาเลีย้งครอบครัวสว่น
ภรรยา สว่นภรรยาต้องดแูลบ้านและลกูเป็นหลกั การ
ท างานบ้านและเลีย้งลกูไม่สอดคล้องกบัภาพพจน์
ของตนในเร่ืองชายชาตรี 
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แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับความขัดแย้ง 
1. มุมมองแบบดั้งเดิม (The Traditional View) 
 ความขัดแย้งเป็นสิ่งที่ต้องการหลีกเลี่ยง  

 
2.   มุมมองแบบมนุษย์สัมพันธ์ (The Human Relation View) 
 ความขัดแย้งเป็นเรื่องธรรมชาติ และยากที่จะหลีกเลี่ยง 
 ความขัดแย้งไม่ใช่เรื่องเลวร้ายเสมอไป สามารถก าหนด 
     แนวทางในการแสดงออกได้ 
 

3.   มุมมองแบบร่วมสมัย (The Integrationist View) 
 ความขัดแย้งท าให้เกิดผลดีต่อกลุ่ม เพราะเปน็ตัวบังคับ 
     ให้เกิดประสิทธิภาพ 
 Conflict คลา้ยคลึงกับ Competition 

- ความขัดแย้งเป็นส่วนหนึง่ของชีวิตองค์การ 
- ความขัดแย้ง สามารถน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ 
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ลักษณะของการขัดแย้ง (1/2) 

ความขัดแย้งที่สร้างสรรค์ 
(Functional Conflict) 

• การเผชิญหน้าระหว่าง
กลุ่ม หรือสมาชิกใน
องค์การ เพื่อสร้าง
ประโยชน์หรือผลเชิงบวก 
ให้แก่องค์กรหรือคนใน
องค์กร แต่ต่างวิธีการ 
หรือ ต่างความคิด 

ความขัดแย้งที่ไม่สร้างสรรค์ 
(Dysfunctional Conflict) 

• การเผชิญหน้าระหว่าง
กลุ่ม หรือสมาชิกใน
องค์กร เพ่ือสร้างผลเสีย 
หรือผลกระทบในเชิงลบ
ให้แก่บุคลากรกลุ่ม หรือ
องค์กรเกิดความ เกลียด
ชัง หรือเป็นปรปักษ์ 
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ลักษณะของการขัดแย้ง (2/2) 

ระดับที ่
เหมาะสม 

ระดับที ่
ก่อให้เกิดผลเสีย 

บวก 

ลบ 

เป็น 
ธรรมชาต ิ

ผล
กร

ะท
บต

่อก
าร

ปฏ
ิบัต

ิงา
นข

อง
อง

ค์ก
ร 

Model by ชัยเสฎฐ ์พรหมศรี (2550) 
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ชนิดของความขัดแย้ง 

เจรจายาก 

ค่านิยม 
ที่แตกต่าง ปัญหา 

โครงสรา้ง 

ปัญหา 
ความสัมพันธ์ 

ปัญหา 
ข้อมูล 

ผลประโยชน ์

เจรจาได้ 

Model by Moor, 1968 , (อ้างอิง วันชัย-รัตนาภรณ์ วัฒนศักดิ,์ 2545, หน้า 39) 
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ความเข้าใจผิดเรื่องความขัดแย้ง (1/3) 

1. ถ้าปล่อยความขัดแย้งไว้ ไม่นานมันก็จะจัดการตัวเอง 
   (Conflict, if let it alone, will take care itself)  

   เป็นความเชื่อที่ผิด เพราะยิ่งปล่อยไว้นาน ก็จะเพิ่มความ 
   ยุ่งยากมากขึ้นเท่านั้น 

2. การเผชิญหน้ากับบุคคล หรือประเด็น เป็นสิ่งที่ควร 
   หลีกเลี่ยง (Confronting an issue or person is always un  
     pleasant)  

   เป็นความเชื่อที่ผิด เพราะการเผชญิหน้าเป็นการสื่อสาร 
   ประเด็นของฝ่ายตน ให้อีกฝ่ายรับทราบ 
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ความเข้าใจผิดเรื่องความขัดแย้ง (2/3) 

3. ความขัดแย้งที่มีอยู่ในองค์กร เป็นสัญญาณบอกถึง การไร้ 
    ความสามารถของผู้บริหาร (The presence of conflict in a  
    organization )  
    เป็นความเชื่อที่ผิด เขาอาจมีความสามารถในการบริหาร แต่ไม่มี 
    ความสามารถในการคาดการณ์ต่อปัญหาและการรับมือต่อความขัด 
    แย่งต่างหาก (หลีกเลี่ยงไม่ได้) 

4. ความขัดแย้งของผู้ปฏิบัติตน เป็นสัญญาณของความไม่เอาใจใส่ 
    ต่อองค์กร (Conflict among staff is a sign of low  
    concern for the organization)  
    ผู้บริหารเข้าใจผิด (จริงหรือท่ีคนส่วนมาก จะทุ่มเทเวลา และพลังงานไป 
    กับเรื่องไม่ส าคัญต่อตนเอง) อาจคือสัญญาณความห่วงใยอย่างแท้จริงต่อ 
    การพัฒนาองค์กร 
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ความเข้าใจผิดเรื่องความขัดแย้ง (3/3) 

5. ความโกรธ เป็นส่งที่ไม่สร้างสรรค์ และเป็นสิ่งที่ไม่ดี (Anger  
    is always negative and destructive )  
   ไม่จริงเสมอ หากสามารถใช้ความโกรธให้เกิดประโยชน์ใน 
   การจัดการคามขัดแย้ง และการควบคุมอารมณ ์ที่จะไม่โกรธ 
   ตอบเนื้อหาประเด็นความขัดแย้ง และคุณค่าของตนเอง 
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ความรุนแรงของความขัดแย้ง (1/2) 

แบบ 
เปิดเผย 

แบบ 
จุดยอด 

แบบ 
ซ่อนเร้น 

แบบ 
ไม่มีใครรู ้

เขารู้ 

เขาไม่รู้ 

เรารู้ เราไม่รู ้

Model by Tohari Window , 2002 
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ความรุนแรงของความขัดแย้ง (2/2) 

จ าคุก 
4,10 

ไม่สารภาพ 

สารภาพ 

นาย B 

นาย A 

จ าคุก 
6,6 

สารภาพ ไม่สารภาพ 

จ าคุก 
10,4 

จ าคุก 
2,2 

A และ B เป็นผู้ถูกจับ เพราะต้องสงสัยว่า ก่ออาชญากรรมร้ายแรง 
แม้จะท าผิดจริง ก็ไม่มีหลักฐานเอาผิด แต่ถูกควบคุมตัวอยู่คนละที ่
อัยการต้องการให้ทัง้สองสารภาพ A และ B จะสารภาพหรือไม่ 
ถ้าเงื่อนไขที่อยัการ เป็นดังภาพ (โปรดอภิปรายกลุ่ม) 



19 

ขั้นตอนในการเกิดความขัดแย้ง (1/2) 
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ขั้นตอนในการเกิดความขัดแย้ง (2/2) 

ขั้นที่ 1 ความไมเ่ท่ากันของบุคคลในด้าน ความรู้ ข้อมูลข่าวสาร 
         ความถนัด ระบบการท างาน ฯลฯ 

ขั้นที่ 2 กระบวนการรับรู้เข้าใจว่า เกิดผลกระทบในเชิงลบต่อตนเอง 
         หรือ ความไม่เท่าเทียมกัน ในการด ารงสถานะ 

ขั้นที่ 3 การตัดสินใจที่จะท าอะไรบางอย่างขึ้นมา มีเจตนาแน่ชัด 
         ที่จะสะท้อนพฤติกรรมนั้น 

ขั้นที่ 4 การแสดงพฤติกรรมความขัดแย้งออกมาปรากฏให้เห็นต่อเนื่อง 
         กับอีกคนหรืออีกฝ่าย เบาๆ จนถึงรุนแรง 

ขั้นที่ 5 ผลลัพธ์ ถ้าแสดงออกในระบบที่เหมาะสม จะช่วยส่งเสริม 
         การได้มาซ่ึงผลลัพธ์ที่สูง จึงต้องเอาความขัดแย้งมาบริการ 
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กระบวนการบริหารความขัดแย้ง (1/3) 

เผชิญกบัความขดัแยง้ 

เขา้ใจสภาพแต่ละฝ่าย 

ระบุปัญหา 

แสวงหาและประเมินทางเลือก 

สรุปแนวทางแลว้น าไปใช ้
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กระบวนการบริหารความขัดแย้ง (2/3) 
1. การเผชิญหน้ากับความขัดแย้ง (Confront with the conflict) 
   -  ผู้บริหารเมืองไทยไม่กล้าเผชิญหน้ากับปัญหา 
   -  รอให้ปัญหาค่อย ๆ หายไปเองไม่ได้ตอ้งเข้าไปเผชิญปัญหา 
   -  เลือกเวลาและสถานที่ ในการเผชิญปัญหาและผู้ที่เกีย่วข้อง 
2. เข้าใจสภาพแวดล้อมแต่ละฝ่าย (Understand each other’s  
    Position) 
   -  การหาสาเหตุของความขัดแย้งให้ได ้
   -  การศึกษาถึงอารมณ์ และความรู้สึกแต่ละฝ่าย 
   -  ชี้แจงความร่วมมือเพ่ือความส าเร็จ 
3. ระบุปัญหา (Identify the Problem) 
   -  สร้างความชัดเจนของปัญหาให้ถูกต้อง 
   -  ให้ยอมรบัหลักมนุษย์สัมพันธ์ทั้งสองฝ่าย 
   -  เคารพในความคิดตนและผู้อื่น 
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กระบวนการบริหารความขัดแย้ง (3/3) 

4. แสวงหาและประเมินทางเลือก (Search for  
    appropriate alternatives and evaluation)  
    - ทั้งสองฝ่ายอภิปรายหาทางเลือกที่หลากหลาย 
    - แสวงหาแนวทางขจัดความขัดแย้ง แตล่ะทาง 
    - ประเมินทางเลือกที่ทุกฝ่ายได้ชัยชนะร่วมกัน 
5. สรุปแนวทาง และน าทางเลือกที่เหมาะสมไปใช้  
    (Conclusion and implement the appropriate  
    alternative) 
    - ท าเอกสารหรือสัญญาทีร่ะบุความชัดเจนถึงสิ่งที่แต่ละฝ่ายได้รับ 
    - แต่ละฝ่ายตรวจสอบว่าเป็นไปตามที่สรุปทางเลือก 
    - ถ้าไม่ถูกตอ้งกลับไปสู่ขั้นที่ 4 ใหม ่
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ตัวแบบการบริหารความขัดแย้ง 

   โปรดแบ่งกลุ่มอภิปราย แนวทางและผลดีผลเสีย ในตัวแบบ ดังภาพ 

ให้ความส าคญัต่อตนเอง 

แบบ 
หลีกเลี่ยง 

ต่ า สูง 
ต่ า 

สูง 
แบบเอื้อ 
อ านวย 

แบบร่วม 
มือร่วมใจ 

แบบ 
บังคับ 

แบบประนีประนอม 

ให
้คว

าม
ส า

คัญ
ต่อ

ผู้อ
ื่น 
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ขั้นตอนการบริหารความขัดแย้ง 
รูปแบบ สาเหตุ ผู้เกี่ยวข้อง 

การควบคุม คู่กรณีขาดเหตุผล ไม่อาจบรรลุ
ข้อตกลงได้ตามต้องการ 

คู่กรณีไม่ยินดี ไม่เตม็ใจ 
ประนีประนอม ไม่ยอม
รับผิดชอบในความขัดแย้งของตน 

อนุญาโต 
ตุลาการ 

คู่กรณีต้องการที่จะจัดการ
ความแตกต่าง แต่ไม่อาจบรรลุ
ข้อตกลง 

คู่กรณีมีเหตุผลและความเต็มใจ 
จะรับผิดชอบความขัดแย้งของ
ตน แต่ไม่เห็นด้วยในการหาข้อ
ยุต ิ

การไกล่เกลี่ย 
คู่กรณีตั้งใจจะจัดการความ
แตกต่าง และสามารถระดม
สมองหาทางเลือกที่ 2 ฝ่าย
พอใจ 

คู่กรณีที่มีเหตุผล และสามารถ
บรรลุข้อตกลง ด้วยตนเองได้  
ทั้งคู่ มีทักษะในการสื่อสาร 

การเจรจา
ต่อรอง 

เป้าหมายการยุติปัญหา 
สามารถจะยกเลิก โดยทั้งสอง
ฝ่าย ในประเด็นที่มีสาระส าคัญ
น้อยที่สุด 

ทุกฝ่ายเต็มใจ มีมุมมองแบบ  
    ชนะ – ชนะ 
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กรณีศึกษาที่ 4 : เด็กแย่งกันรดน้ าต้นไม้ (1/2) 

เด็กอายุ ห้าขวบสองคนเป็นเพื่อนกัน  แต่ตอนนี้ก าลัง
แย่งกันรดน้ าแปลงต้นไม้  แต่ละฝ่ายอยากเป็นคนรด
ก่อน 

โปรดอภปิรายและเสนอวิธีแก้ปัญหาเชิงแข่งขัน 

โปรดอภิปรายและเสนอวธิีแก้ปัญหาเชิงร่วมมือ 
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กรณีศึกษาที่ 4 : เด็กแย่งกันรดน้ าต้นไม้ (2/2) 

วิธีแก้ปัญหาเชิงแข่งขันคือการชักกะเย่อ คนชนะแย่งที่ฉีดน้ าได้ คน
แพ้อาจร้องไห้หรือเข้าทุบตีผู้ชนะ 

วิธีแก้ปัญหาเชิงร่วมมือ คือ  
เด็กคนหนึ่งเสนอว่าเรามาเป่าหยินฉุบกัน คนชนะได้รดน้ าต้นไม้ 
    ก่อน 
อีกคนถามว่าแล้วคนแพ้ล่ะ 
คุยกันพักหนึ่งก็ตกลงกันได้ว่า จะให้คนแพ้เลือกแปลงที่ตนจะ 
   อยากจะรด คนชนะต้องไปรดอีกแปลงหน่ึง 
ทั้งสองฝ่ายพอใจ (ชนะทั้งคู)่ 


