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บทคัดยอ
 บทความนี ้เปนการทบทวนวรรณกรรมที ่เกี ่ยวของกับความขัดแยงระหวางวิศวกร/นักวิจัยและพัฒนา และ
นักการตลาด ซึ่งมักเกิดขึ้นบอยครั้งในกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ เนื่องจากความแตกตางดานพื้นฐานความรู บุคลิกภาพ 
และรูปแบบการทํางานของท้ังสองฝาย ความขัดแยงสามารถเกิดขึ้นได 3 รูปแบบ ไดแก 1) ความขัดแยงในงาน ซึ่งเกิดจากการ
โตแยงหรือถกเถียงในประเด็นที่เกี่ยวของกับงานพัฒนาผลิตภัณฑ 2) ความขัดแยงในกระบวนการ ซึ่งเกิดจากความไมเขาใจ
บทบาทของตนเองในชวงการปรับเปลี่ยนกระบวนการทํางาน และ 3) ความขัดแยงสวนตัว ซึ่งเกิดจากความไมพอใจหรือมีอคติ
ตอบุคคลที่ตองทํางานรวมกัน ซึ่งการบริหารความขัดแยงทั้งสามประเภทนี้สามารถกระทําไดหลายรูปแบบ ไดแก 1) การ
เขารวม 2) การยอมตาม 3) การประนีประนอม 4) การเขาขม และ 5) การหลีกเลี่ยง โดยแตละรูปแบบจะเกิดขึ้นตามลักษณะ
การทํางานของแตละคน

คําสําคัญ: การพัฒนาผลิตภัณฑใหม ความขัดแยงในงาน ความขัดแยงในกระบวนการ ความขดัแยงสวนตัว 

Abstract
 This article is a literature review which involves confl ict between engineer/research development 
(R&D) specialists and marketers. Such confl ict often occurs during new product development (NPD) process 
due to the differences in knowledge background, personality, and working styles of the two parties. There 
are 3 types of confl ict, consisting of 1) task confl ict emerging from the argument and discussion on NPD 
issues, 2) process confl ict emerging from misunderstanding of own duties during NPD, and 3) relationship 
confl ict emerging from dissatisfaction or interpersonal animosity of the integration. Managing these types of 
confl ict can be done in many styles, which includes 1) integrating 2) obliging 3) compromising 4) dominating, 
and 5) avoiding. Each style is implemented based on individual working characteristics. 
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บทนํา
 การแขงขันทางธุรกิจที่เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องทําให
บริษัทผูผลิตสินคาตองมีการคิดคนและวิจัยเพ่ือพัฒนา
ผลิตภัณฑใหมหรือนวัตกรรมออกมาสูตลาด ซึ่งถือวาเปน
กลยุทธทางการตลาดท่ีสําคัญตอผลการดําเนินงานขององคกร
(ปรารถนา หลีกภัย, 2556) โดยที่การพัฒนาผลิตภัณฑใหม
แตละตัวนั้น องคกรจําเปนตองอาศัยทีมงานที่ประกอบดวย
ผู เชี ่ยวชาญภายในจากฝายตางๆ โดยเฉพาะวิศวกรหรือ
นักวิจัยและพัฒนา (research and development: R&D) 
และนักการตลาดซึ่ งมีบทบาทที่สําคัญอยางยิ่ งในการ
ขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑใหเปนไปตามระยะ
เวลาที่กําหนดไว (Song & Song, 2010) โดยนักการตลาด
จะรับผิดชอบในการคนหาความตองการของกลุมตลาด
เปาหมายและวางแผนกลยุทธทางการตลาดเม่ือสินคา
ออกสูตลาด สวนวิศวกร/นักวิจัยและพัฒนาจะรับผิดชอบ
ในการคนหาขอมูลทางวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร
เพื่อออกแบบการทดลอง ออกแบบ พัฒนา และผลิตสินคา
ตัวอยางใหไดคุณภาพตามท่ีกําหนด
 ในกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑนั้น วิศวกร/นักวิจัย
และพัฒนา และนักการตลาดตองทํางานรวมกันอยางตอเน่ือง
โดยผสมผสานความเชี่ยวชาญของความรูทั้งดานการตลาด
และดานเทคนิค เพื่อใหสินคาสําเร็จรูปมีคุณสมบัติที่ตอบ-
สนองความตองการของตลาดกลุมเปาหมายไดอยางมี
ประสิทธิผลสูงสุด โดยทั้งสองฝายจะใชความรูที ่เกิดจาก
การนําขอมูลจากอีกฝายหนึ่งมาวิเคราะห เปรียบเทียบ และ
เปลี่ยนรูปแบบใหเขากับขอมูลที่มีอยู เพื่อแกไขปญหา
เฉพาะดาน (ชลธิศ ดาราวงษ, 2558) และเมื่อสมาชิกในทีม
มีปฏิสัมพันธกันโดยการส่ือสารแลกเปล่ียนขอมูลเพ่ือนําไป
ใชในงานของตนเองหรือเพ่ือรวมตัดสินใจแกปญหาท่ีอาจ
เกิดขึ้นไดตลอดเวลา การสื่อสารระหวางกันอาจนําไปสูความ
ไมเขาใจในภาษาที่แตกตางกัน (Tütek & Ay, 2011) และอาจ
ทําใหเกิดการกระทบกระทั่งกันดานความคิด (ความขัดแยง
ในงาน) ดานบทบาทหนาที่ (ความขัดแยงในกระบวนการ) 
และดานความรูสึก (ความขัดแยงสวนตัว) เนื่องจากความ
แตกตางกันของแตละบุคคล ซึ่งความขัดแยงเหลานี้สามารถ
อธิบายดวยทฤษฎีการอางสาเหตุ (attribution theory) ที่
อธิบายเก่ียวกับปรากฏการณของความแตกตางทางความคิด
และความรูสึกจนนําไปสูความขัดแยงระหวางบุคคล (Fiske & 
Taylor, 1984)

 วั ตถุ ประสงค ของบทความ น้ีคื อ เ พ่ื อทบทวน
วรรณกรรมที่เก่ียวของกับลักษณะของความขัดแยงระหวาง
วิศวกร/นักวิจัยและพัฒนา และนักการตลาดในรูปแบบตางๆ 
ในชวงการพัฒนาผลิตภัณฑใหม รวมทั้งผลกระทบเชิงบวก
และลบท่ีมีตอการปฏิบัติงานของท้ังสองฝายเพ่ือมาประยุกต
กับบริบทของคนไทย ซึ่งหากไมมีการบริหารความขัดแยง
ดังกลาว ก็อาจทําใหการทํางานพัฒนาผลิตภัณฑไมประสบ-
ความสําเร็จทั้งดานตัวผลิตภัณฑ ดานการตลาด และดาน
ความสัมพันธระหวางบุคคล เนื้อหาของบทความยังแสดงถึง
วิธีการบริหารความขัดแยงที่เกิดขึ้นเพื่อใหผูบริหารโครงการ
สามารถนําไปปรับใช เพื่อเพิ่มศักยภาพใหกับผูที่มีสวนรวม
กับการพัฒนาผลิตภัณฑใหมีประสิทธิผลสูงสุด และยังชวย
ลดการสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นจากความขัดแยงใหนอยที่สุด

ลักษณะของความขัดแยงระหวางวิศวกร/นักวิจัย
และพัฒนา และนักการตลาด
 ความขัดแยง (confl ict) ระหวางบุคคลนั้นเปนความ
รูสึกขัดของใจ เขากันไมได หรือความตองการที่ไมอยาก
ปรองดองกัน (Boulding, 1963) สวนความขัดแยงระหวาง
วิศวกร/นักวิจัยและพัฒนา และนักการตลาดเกิดจากความ
ไมลงรอยกันระหวางสองฝาย ซึ่งมักเกิดขึ้นตลอดชวงระยะ
เวลาของกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ เนื่องจากบุคลากร
ของทั้งสองฝาย มีความความแตกตางกันทั้งดานความคิด 
ลักษณะการทํางาน หรือบุคลิกภาพ ทั้งนี้ การศึกษาเรื่อง
ความขัดแยงระหวางพนักงานท้ังสองฝายน้ีมีความสําคัญ
อยางมากตอความสําเร็จของโครงการผลิตภัณฑใหม เพราะ
ตางฝายนั้นมีทักษะท่ีสนับสนุนการทํางานซ่ึงกันและกัน 
การทํางานรวมกันจึงทําใหเกิดการสรางแนวคิดและความรู
ใหมๆ ที่ไดจากการแลกเปลี่ยนขอมูลระหวางกัน จนนําไปสู
การพัฒนาเปนผลงานที่สรางสรรคและวิธีการตัดสินใจที่
หลากหลาย (ชลธิศ ดาราวงษ, 2557) 
 ความขัดแยงท่ีเกิดขึ้นระหวางวิศวกร/นักวิจัยและ
พัฒนา และนักการตลาดสามารถอธิบายดวยทฤษฎีการอาง
สาเหตุ (attribution theory) ที่อธิบายถึงกระบวนการที่
บุคคลพยายามคนหาสาเหตุที่ตนเองและบุคคลอ่ืนแสดงออก
ทางพฤติกรรมในรูปแบบตางๆ (Fiske & Taylor, 1984) 
ซึ่งสาเหตุของพฤติกรรมนั้นอาจมาจาก 1) สาเหตุภายนอก 
ไดแก สิ่งแวดลอมหรือสถานการณ และ 2) สาเหตุภายใน 
ไดแก บุคลิกภาพ นิสัยสวนตัว ความรู ทักษะสวนบุคคล 
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ตัวอยางเชน นักวิจัยอาจรูสึกวานักการตลาดมักใชอารมณ
เกรี้ยวกราดและเอาแตใจโดยเรงรัดใหฝายวิจัยพัฒนาสินคา
ใหมตามที ่ตนเองกําหนด โดยนักวิจัยอาจอางสาเหตุวา
นักการตลาดผูนั้นไมสามารถจัดการกับความเครียดจาก
แรงกดดันจากฝายบริหารได (Kassin, Fein, & Markus, 
2010) ซึ่งโดยปกติแลวบุคคลจะใชความรูสึก ประสบการณ 
และความคิดเห็นสวนตัวเปนเครื่องมือในการอางสาเหตุของ
พฤติกรรมของตนเองและผูอื่น ดังนั้น เมื่อการอางสาเหตุของ
บุคคลแตละคนมีความแตกตางกัน ก็จะนําไปสูการเกิดความ
ขัดแยงในที่สุด
 งานวิจัยที่ผานมาไดแบงความขัดแยงที่ เ กิดขึ้น
ระหวางวิศวกร/นักวิจัยและพัฒนา และนักการตลาดเปน 
3 ประเภทดังน้ี 
 1. ความขัดแยงในงานหรือความขัดแยงทางปญญา 
(task/cognitive confl ict) เปนความขัดแยงที ่เกิดจาก
ความแตกตางดานหนาที่ความรับผิดชอบและเปาหมาย
ในการทํางาน (Amason & Sapienza, 1997) ความขัดแยงนี้
เกิดจากการที ่บุคคลอางสาเหตุภายนอก นั ่นคือสภาพ-
แวดลอมในการทํางานที่แตกตางกัน โดยที่นักการตลาดจะ
อางวาตนเองรับผิดชอบในการหาขอมูลเกี่ยวกับความ
ตองการของผูบริโภคกลุมเปาหมาย เพื่อนํามาพัฒนาเปน
แนวคิดผลิตภัณฑที่มีศักยภาพที่จะผลิตเปนสินคาใหมออก
สูตลาด จึงตองมีการติดตอกับลูกคาอยางตอเนื่องเพื่อรับรู
ความตองการของลูกคาที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา พรอมกับ
ทําการวิจัยตลาดเพ่ือนําขอมูลมาวิเคราะหและประเมิน
ความเปนไปไดในการพัฒนาผลิตภัณฑตัวนั้น สวนบุคคลจาก
ฝายวิจัยและพัฒนาหรือฝายวิศวกรรมจะอางวามีหนาที่ใน
พัฒนาสูตรหรือองคประกอบและกระบวนการผลิตใหกับ
ผลิตภัณฑตัวใหมตามคุณสมบัติที่กําหนด โดยฝายการตลาด 
เพื่อสามารถตอบสนองความตองการของผูบริโภคไดอยาง
ถูกตอง 
 เมื่อทั้งสองฝายจําเปนตองมีปฏิสัมพันธระหวางกัน
ตลอดเวลา     เพ่ือแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึนตลอดกระบวนการพัฒนา
ผลิตภัณฑใหม เชน การปรับเปลี่ยนสูตรหรือองคประกอบ
ของผลิตภัณฑเพ่ือใหสอดคลองกับสภาวะส่ิงแวดลอมทาง
ธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งนักวิจัยอาจไมเห็นดวยเพราะการ
ปรับเปล่ียนสูตรอาจตองใชระยะเวลาในการทดลองและ
กระทบตอผลการปฏิบัติงานของตนเองได เหตุการณเหลานี้
จะกอใหเกิดการปะทะกันระหวางความคิดเกี่ยวกับการ
ทํางานของตนเอง โดยเฉพาะอยางยิ่งเมื่อทั้งสองฝายตองหา
ขอตกลงรวมกันเพื่อใหโครงการประสบความสําเร็จ ซึ่งใน

กรณีนี้ วิศวกร/นักวิจัยและพัฒนา และนักการตลาดจําเปน
ตองเจรจาตอรองเพื่อหาวิธีการปรับปรุงสูตรโดยสงผล
กระทบตอผลการดําเนินงานโดยรวมใหนอยที่สุด
 2. ความขัดแยงในกระบวนการ (process/procedural
confl ict) เปนความขัดแยงที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลง
กระบวนการทํางาน จึงทําใหแตละคนตางอางสาเหตุดาน
หนาที่การงานที่เปลี่ยนแปลง เชน การมอบหมายหนาที่ให
พนักงานเพื่อดําเนินงานโครงการใหม การปรับโครงสราง
องคกร หรือการปรับเพิ่มลดและสลับเปลี่ยนตําแหนงงาน 
โดยที่พนักงานไมเห็นดวยกับการเปลี ่ยนแปลงนี้ รวมถึง
ไมเห็นดวยกับการจัดสรรทรัพยากรเพ่ือดําเนินงานในโครงการ
(Jehn, 1997) วิศวกร/นักวิจัยและพัฒนา และนักการตลาด
จึงเกิดความขัดแยงระหวางกันโดยเฉพาะในชวงตนของ
กระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ เนื่องจากผูบริหารอาจมอบ-
หมายงานและจัดสรรทรัพยากรในการดําเนินงานโดยไมได
ผานการยอมรับจากฝายใดฝายหนึ ่ง เชน การจัดสรรงบ
ประมาณเลี้ยงรับรองลูกคาหรือคาใชจายในการเดินทาง
ใหกับฝายการตลาดเพียงฝายเดียว หรือการมอบหมายให
วิศวกร/นักวิจัยและพัฒนา ไปศึกษาดูงานในตางประเทศ
เพียงฝายเดียว เปนตน สิ่งเหลานี้อาจกอใหเกิดความไมเห็น
ดวยในกระบวนการทํางานระหวางฝายวิศวกร/นักวิจัยและ
พัฒนา และฝายของนักการตลาด
 3. ความขัดแยงสวนตัว (relationship confl ict) 
เปนความรูสึกของบุคคลหนึ่งที่ไมพอใจ โกรธ หรือมีอคติกับ
อีกบุคคลหน่ึง ซ่ึงเปนความรูสึกเชิงลบท่ีเกิดจากความแตกตาง
ทางบุคลิกภาพและพฤติกรรมสวนบุคคล ความขัดแยง
ประเภทน้ีจะเกิดจากการอางสาเหตุภายในน่ันคือลักษณะ
นิสัยของบุคคลนั้นๆ และเมื่อบุคคลที่มีนิสัยแตกตางกันมา
ทํางานรวมกัน จะกอใหเกิดการกระทบกระทั่งทางวาจาหรือ
การแสดงออกดวยทาทาง เชน รําคาญ หงุดหงิด หรือเครียด
ในขณะที่ทํางานรวมกัน (Amason & Sapienza, 1997) 
ทั้งนี้ ความขัดแยงสวนตัวระหวางวิศวกร/นักวิจัยและพัฒนา 
และนักการตลาดมัก เ กิด ข้ึนในกระบวนการพัฒนา
ผลิตภัณฑใหมทุกชวง ซึ่งความแตกตางระหวางสองฝายนี้
อาจเกิดจากพื้นฐานการศึกษาที่แตกตางกัน โดยที่วิศวกร/
นักวิจัยและพัฒนา สําเร็จการศึกษามาจากสายวิทยาศาสตร
และวิศวกรรมศาสตร สวนนักการตลาดสําเร็จการศึกษาจาก
สายมนุษยศาสตร พื้นฐานการศึกษาจึงไดหลอหลอมใหทั้ง
สองฝายมีบุคลิกลักษณะท่ีแตกตางกัน นั่นคือ วิศวกร/นักวิจัย
และพัฒนา จะมีกระบวนการตัดสินใจอยางเปนระบบ มีเหตุ
มีผล ยึดมั่นในกฎหรือทฤษฎี และมองประเด็นตางๆ ในมุม
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เฉพาะจุดเพื่อแกปญหาเชิงลึก สวนนักการตลาดจะตัดสินใจ
รวดเร็ว ทํางานแขงกับเวลา กลาที่จะเสี ่ยง และมีมุมมอง
รอบดานเพื่อลดความเสี่ยงทางธุรกิจ (Shaw, Shaw, & Enke, 
2003) นอกจากน้ี งานวิจัยของ Keaveney (2008) ยังพบวา
วิศวกร/นักวิจัยและพัฒนา และนักการตลาดตางมีความรูสึก
ที่ไมดีตอกันในมุมมองจากทั้งสองฝายดังนี้
 มุมมองของวิศวกร/นักวิจัยและพัฒนา ที่มีตอนัก-
การตลาด
 - นักการตลาดมักวางอํานาจในการตัดสินใจ
และเอาใจตนเองเปนที่ตั้ง
 - นักการตลาดจะพูดเกินจริงเพื่อการขายสินคา
 - นักการตลาดจะเอาใจลูกคามากเกินไปโดยไม
พิจารณาศักยภาพขององคกร
 มุมมองของนักการตลาดที่มีตอวิศวกร/นักวิจัยและ
พัฒนา
 - วิศวกร/นักวิจัยและพัฒนา รูจักแตดานเทคนิค
และไมมีทักษะดานมนุษยสัมพันธ
 - วิศวกร/นักวิจัยและพัฒนา ไมรูจักการทําธุรกิจ
และไมเขาใจลูกคา
 - วิศวกร/นักวิจัยและพัฒนา มักไมตอบสนองคํา
เรียกรองของนักการตลาด
 จะเห็นไดวาลักษณะของความขัดแยงระหวางฝายนั้น
สามารถเกิดข้ึนไดตลอดกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑทุกชวง
เน่ืองจากทั้งสองฝายตองมีปฏิสัมพันธและการส่ือสารกัน
อยางหลีกเลี่ยงไมไดเพื่อใหโครงการผลิตภัณฑใหมสําเร็จ
ตามแผนขององคกร ซึ่งความขัดแยงทั้ง 3 ลักษณะนี้จะกอให
เกิดผลลัพธตอกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑที่แตกตางกัน

ผลของความขัดแยงที่มีตอโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ
 โดยทั่วไปแลว คนสวนใหญมักเขาใจวาความขัดแยง
เปนปจจัยที่ทําใหเกิดเฉพาะผลเสียตอองคกรโดยรวม 
แตแทจริงแลว ความขัดแยงระหวางบุคคลนั้นอาจกอใหเกิด
ความเจริญกาวหนาทางความคิด หากทุกคนเปดรับและยอม
รับฟงความคิดเห็นท่ีแตกตางแลวนํามาตอยอดกับความรูเดิม
อยางสรางสรรค ซึ่งความขัดแยง 3 ประเภทท่ีกลาวมาขางตน
จะสงผลตอกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑตางกันดังนี้
 ความขัดแยงในงาน มีอิทธิพลทั้งเชิงบวกและเชิงลบ
ตอการทํางานรวมกันระหวางวิศวกร/นักวิจัยและพัฒนา 
และนักการตลาดในระหวางกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ 
สําหรับอิทธิพลเชิงบวกนั้น ความขัดแยงในงานจะกอใหเกิด
ความตื่นตัวใหกับวิศวกร/นักวิจัย และนักการตลาดในการ

ตรวจสอบขอมูลของตนเองที่เกี ่ยวของกับงาน เพื่อนํามา
โตแยงและอภิปรายกับอีกฝายหนึ่ง ซึ่งกระบวนการนี้ทําให
เกิดการสังเคราะหขอมูลที่เกิดจากความคิดเห็นและมุมมอง
ตางๆ เพื่อคนหาวิธีแกไขปญหารูปแบบตางๆ แลวเลือกวิธีที่ดี
ที่สุด (Amason, 1996) ตัวอยางเชน นักการตลาดตองการ
เพิ่มสินคาใหมเพื่อขายในตลาดระดับสูง จึงมอบหมายให
วิศวกร/นักวิจัยและพัฒนาคนหาวัตถุดิบตัวใหมท่ีหลากหลาย
เพื่อเพิ ่มคุณภาพและความทนทาน แตตองอยูภายใตขอ
จํากัดของงบประมาณที่กําหนดไว ดังนั้น การที่ทั้งสองฝาย
รวมอภิปรายและเสนอขอคิดเห็นท่ีแตกตางกันระหวาง
คุณสมบัติของวัตถุดิบแตละตัวและความตองการตลาด 
จึงนําไปสูการหาผลลัพธที่ตอบสนองทั้งสองฝาย
 สําหรับอิทธิพลเชิงลบ จะเกิดขึ้นเมื่อวิศวกร/นักวิจัย
และพัฒนา และนักการตลาดตองใชเวลาและความพยายาม
อยางมากในการคนหาขอมูลที่เกี่ยวของกับประเด็นตางๆ ที่
เกิดขึ้น เพื่อมาอภิปรายและนําเสนอตออีกฝายหนึ่ง ตัวอยาง-
เชน นักการตลาดอาจตองทําวิจัยตลาดเพื่อหาขอมูลเกี่ยวกับ
ทัศนคติของผูบริโภคที่มีตอสินคาตัวใหม สวนวิศวกร/นักวิจัย
และพัฒนาตองหาขอมูลทางวิทยาศาสตรของวัตถุดิบที่
ตองการนํามาผลิตสินคาใหม ทําใหทั้งสองฝายเสียเวลาใน
การคนหาขอมูลจึงไมสามารถปฏิบัติงานไดอยางเต็มที่ 
นอกจากนี้ ความขัดแยงในงานอาจลดความพึงพอใจระหวาง
พนักงานทั้งสองฝายได (De Dreu & Weingart, 2003) เชน 
ในกรณีที่วิศวกร/นักวิจัยและพัฒนา ไมยอมรับกับขอมูลวิจัย
ตลาด เนื่องจากเปนการทํานายพฤติกรรมผูบริโภคในอนาคต 
ซึ่งไมสามารถนํามาเปนขอมูลเชิงประจักษได สิ่งเหลานี้อาจ
นาํไปสูความไมพึงพอใจและความไมไววางใจกันในที่สุด
 จากการที่ความขัดแยงในงานกอใหเกิดผลทั้งเชิงบวก
และเชิงลบ Farh, Lee, และ Farh (2010) และ De Dreu 
(2006) จึงไดนําเสนออิทธิพลเชิงเสนโคงท่ีแสดงความสัมพันธ
ระหวางความขัดแยงในงานและความคิดสรางสรรค/ความ
สามารถเชิงนวัตกรรม (ภาพที่ 1) นั่นคือ ความขัดแยงในงาน
ระดับที่เหมาะสมที่สุดในการพัฒนาความคิดสรางสรรคและ
ความสามารถเชิงนวัตกรรมของทีมงานพัฒนาผลิตภัณฑ
คือระดับปานกลาง เนื่องจากความขัดแยงดานความคิดที่
นอยเกินไปจะทําใหสมาชิกไมเกิดความคิดสรางสรรคใน
การนํามาพัฒนาเปนนวัตกรรมใหมๆ   สวนความขัดแยงในงาน
ที่มากเกินไปจะเปล่ียนสถานะไปเปนความขัดแยงสวนตัว
หรือความรูสึกอึดอัดและขุนเคืองกันในที่สุด อยางไรก็ตาม 
การเสริมสรางความคิดสรางสรรคและนวัตกรรมจากความ
ขัดแยงในงานนี้ จะมีผลอยางมากตอชวงเริ่มตน (การสราง
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แนวคิดผลิตภัณฑ การวิเคราะหตลาดและธุรกิจ) ของโครงการเทานั้น แตจะไมมีผลเมื่อโครงการนั้นไดลวงเลยมาถึงชวง
ปฏิบัติการ (การสรางผลิตภัณฑตนแบบและการนําสินคาออกสูตลาด)

  

 

ความคิดสรางสรรค/

ความสามารถเชิงนวัตกรรม 

ความขัดแยงในงาน 
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ภาพท่ี 1 ความสัมพันธระหวางความขัดแยงในงานและความคิดสรางสรรค/ความสามารถเชิงนวัตกรรม 
ที่มา: Farh และคณะ (2010)

  ความขัดแยงในกระบวนการ จะกอใหเกิดทั ้งผล
เชิงบวกและเชิงลบตอผลการทํางานของทีมพัฒนาผลิตภัณฑ 
เชนเดียวกับความขัดแยงในงาน สําหรับผลเชิงบวกนั ้น 
ความขัดแยงในกระบวนการจะชวยใหมีการทักทวงและ
พิจารณาการมอบหมายงานหรือการจัดโครงสรางของทีม
ใหมอีกครั้งเพื่อใหมีความเหมาะสมและเกิดประสิทธิผล
สูงสุดในการทํางาน ดังนั ้น ในกรณีที ่เก ิดความขัดแยง
ประเภทนี้ การตัดสินใจเพื่อแกปญหาควรมาจากผูบริหาร
ระดับสูงเทาน้ันหรือคนหาวิธีการแกปญหาจากคูมือท่ีมีอยู 
แตสําหรับสถานการณที่ตองใชการตัดสินใจของวิศวกร/
นักวิจ ัยและพัฒนา และนักการตลาดนั ้น ความขัดแยง
ประเภทนี้จะทําใหเกิดบทบาทที่คลุมเครือ  (role  ambiguity)
วาผูใดจะรับผิดชอบงานใด ซึ่งจะสงผลใหผลิตภาพโดยรวม
ลดลง และสิ่งที่เลวรายที่สุดคือสมาชิกในทีมอาจตองการ
เปลี่ยนทีมหรือออกจากทีม (Jehn, 1997) 
 ความขัดแยงสวนตัว มีผลเชิงลบตอการทํางานของทีม
พัฒนาผลิตภัณฑในกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑทุกๆ ชวง 
(De Dreu & Weingart, 2003) เนื่องจากพนักงานมีอคติ
ตอกันทําใหไมตองการทํางานรวมกัน จึงเสียเวลาและพลังงาน
ในการเพงเล็งลักษณะนิสัยของฝายตรงกันขามมากกวาการ
ทุมเทใหกับงานโดยรวม ซึ่งจะสงผลใหโครงการผลิตภัณฑ
ใหมตองลาชากวาระยะเวลาที่กําหนดไว นอกจากนี้ บุคคล
ที่มีความขัดแยงสวนตัวจะเกิดความเครียดและระแวงซึ่งกัน

และกันเพราะเกรงวาถูกจับผิด ตัวอยางเชน วิศวกร/นักวิจัย
และพัฒนาไมตองการนําเสนอผลที่ไดจากการทดลองให
นักการตลาดรับทราบเพราะหลีกเล่ียงการเผชิญหนาและ
การปะทะกันทางอารมณ ดังนั้น ประสิทธิภาพการทํางาน
ของบุคคลนั้นยอมลดลงดวย อยางไรก็ตาม ความขัดแยง
สวนตัวระหวางวิศวกร/นักวิจัยและพัฒนา และนักการตลาด
มักจะไมเกิดข้ึนในชวงเร่ิมตนของการสรางทีมพัฒนาผลิตภัณฑ
เพราะแตละคนยังไมคุนเคยรูจักนิสัยซึ่งกันและกันจึงแสดง
ความสุภาพตอกัน (Jehn, 1995) โดยเฉพาะคนไทยจะมี
ความเกรงใจผูที่เพิ่งไดรูจักและทํางานดวยกัน ซึ่งการที่ทีม
มีความขัดแยงประเภทนี้ในระดับตํา จะทําใหสมาชิกในทีม
เกิดความสนิทสนมคุนเคยกันและยอมรับซ่ึงกันและกัน ซึ่งจะ
ทําใหเกิดการแลกเปล่ียนขอมูลและนําไปสูการมีผลการ
ปฏิบัติงานที่ดี (Jehn & Shah, 1997) ดังนั ้น ผูบริหาร
โครงการควรสงเสริมสรางความสัมพันธที่ดีระหวางสองฝาย 
และใหขอมูลเก่ียวกับลักษณะการทํางานที่แตกตางระหวาง
กัน เพื่อใหทุกฝายเขาใจความแตกตางระหวางกันกอนการ
ทํางานรวมกันเพื่อลดความขัดแยงสวนตัวใหนอยที่สุด
 นอกจากความขัดแยงทั้ง 3 ประเภทนี้จะใหผลลัพธที่
แตกตางกันแลว ความขัดแยงเหลานี้ยังมีผลตอกันโดยความ
ขดัแยงในงานจะนําไปสูความขัดแยงสวนตัวไดอีกดวย ดังนั้น 
ผูบริหารควรตระหนักถึงการรักษาระดับของความขัดแยง
แตละประเภทเพ่ือใหเกิดสมดุลระหวางกัน
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ความสัมพันธระหวางความขัดแยงในงานและความ
ขัดแยงสวนตัว
 งานวิจัยที่ผานมาแสดงใหเห็นวาความขัดแยงใน
งานน้ันมีความสัมพันธเชิงบวกกับความขัดแยงสวนตัว นั่นคือ
เม่ือระดับของความขัดแยงในงานระหวางวิศวกร/นักวิจัย
และพัฒนา และนักการตลาดเพิ่มมากขึ้น ก็จะกอใหเกิด
ความขัดแยงสวนตัวได เนื่องจากการถกเถียงหรือโตแยงทาง
ความคิดระหวางสองฝายที่ใชเวลายาวนานจนเกินไปอาจ
มีการใชถอยคําที่รุนแรงจนเกิดความไมพอใจ ความโกรธ 
และความหงุดหงิดของผู รับฟง    และนําไปสูความขัดแยง
สวนตัวในที่สุด (Mooney, Holahan, & Amason, 2007; 
Tidd, McIntyre, & Friedman, 2004) โดยเฉพาะลักษณะ
วัฒนธรรมการทํางานของคนไทยน้ัน คนไทยสวนมากจะยึดม่ัน
ถือมั่นในความคิดของตนเองหรืออัตตา (ego) และมักจะนํา
คําวิจารณจากงานมาเปนเร่ืองสวนตัว (Komin, 1990) ซึ่งสง
ผลเชิงลบตอความสําเร็จของโครงการและมีผลตอความ
สัมพันธในการทํางานรวมกันในระยะยาว ดังที่งานวิจัยของ 
กฤษดา เชียรวัฒนสุข (2553) ไดศึกษาระดับความขัดแยง
ของพนักงานในบริษัทการส่ือสารขนาดใหญในประเทศไทย 
และพบวาความขัดแยงในงานนั้นมีแนวโนมอยางมากที่
จะนําไปสูความขัดแยงสวนตัวซึ่งเปนปจจัยที่กอใหเกิด
ความเครียดของพนักงาน
 ปญหาเร่ืองความขัดแยงในงานท่ีนําไปสูความขัดแยง
สวนตัวนั ้น สามารถลดลงไดดวยการสรางสิ ่งแวดลอมที ่
เหมาะสม โดยงานวิจัยของ Simons และ Peterson (2000) 
แสดงใหเห็นวาสิ่งแวดลอมท่ีจะชวยลดการเกิดความขัดแยง
สวนตัว ไดแก 1) ความไววางใจซึ่งกันและกัน และ 2) การ
ไมแสดงออกทางอารมณ กลาวคือ หากวิศวกร/นักวิจัยและ
พัฒนา และนักการตลาดมีความไววางใจกันก็จะยอมรับฟง
ความคิดเห็น เพราะเชื่อวาขอมูลจากแตละฝายนั้นถูกตอง
และสามารถนํามาใชงานได โดยทั้งสองฝายจะไมนําความ
ขัดแยงในงานมาสรางเปนความขัดแยงสวนตัว นอกจากนี้ 

การไมแสดงออกทางอารมณ เชน การใชคําพูดหยาบคาย 
รุนแรง ดูถูก หรือกาวราวเสียงดัง ก็จะสามารถควบคุมไมให
เกิดความขัดแยงสวนตัวไดเชนกัน ทั้งนี้ งานวิจัยของ Tidd, 
McIntyre, และ Friedman (2004) พบวา ความขัดแยง
ในงานอาจเปลี่ยนเปนความขัดแยงสวนตัวได และอาจลดลง
ไดเมื่อมีการมอบหมายงานที่ไมใชงานประจํา (non-routine) 
หรือเปนโครงการใหม เนื่องจากทั้งสองฝายจะตองเรียนรู
ขอมูลใหมๆ และตองการความคิดเห็นที่แตกตางกันเพื่อชวย
ใหเขาใจในงาน ลดระยะเวลาในการเรียนรูงาน และสามารถ
คนหาวิธีการแกปญหาเฉพาะหนาไดอยางทันทวงที
 ในทางกลับกัน ความขัดแยงสวนตัวก็อาจสงผลใหเกิด
ความขัดแยงในงานไดเชนกัน โดยเหตุการณนี้จะเกิดขึ้นใน
กรณีที ่วิศวกร/นักวิจัยและพัฒนา และนักการตลาดเคย
ทํางานรวมกันมากอน และไมพอใจกับนิสัยการทํางานของ
อีกฝาย ดังนั้น เมื่อทั้งสองฝายตองรวมกันทํางานในโครงการ
พัฒนาผลิตภัณฑใหมอีกคร้ัง      ความรูสึกเชิงลบท่ีมีตอบุคคลหน่ึง
อาจนําไปสูอคติ การคัดคานหรือไมเห็นดวยกับความคิดเห็น
ของบุคคลนั้นจนเกิดเปนความขัดแยงในงาน (Choi & Cho, 
2011)
 เมื่อวิศวกร/นักวิจัยและพัฒนา และนักการตลาดมี
ประสบการณในดานความขัดแยงประเภทตางๆ แลว ก็จะมี
พฤติกรรมการตอบสนองที่แตกตางกันตามลักษณะนิสัย
การทํางานและสถานการณของแตละบุคคลในขณะนั้น 
ซึ่งเรียกวาการบริหารความขัดแยง โดยจะมีผลอยางมากตอ
ความสําเร็จในการทํางานรวมกันในโครงการพัฒนา
ผลิตภัณฑใหม

การบริหารความขัดแยง
 วิศวกร/นักวิจัยและพัฒนา และนักการตลาดมีการ
บริหารความขัดแยงในรูปแบบตางๆ ซึ่ง Rahim (2002) ได
รวบรวมและนําเสนอวิธีการบริหารความขัดแยง 5 รูปแบบ 
ดงัแสดงในภาพที่ 2
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 การเขาขางตนเอง 

การเขาขางผูอ่ืน 3. การประนีประนอม 

 

สูง 

2. การยอมตาม 

5. การหลีกเลี่ยง 4. การเขาขม 

1. การเขารวม 

ต่ํา 

สูง 

ต่ํา 

ภาพท่ี 2 ประเภทของการบริหารความขัดแยง 
ที่มา: Rahim (2002)

 1. การเขารวม (integrating) เปนรูปแบบที่เขาขาง
ทั้งตนเองและผูอื่นซึ่งจะใชไดดีกับความขัดแยงในงาน โดย
เขารวมในการนําเสนอวิธีแกปญหาในกระบวนการพัฒนา
ผลิตภัณฑ (Pruitt & Carnevale, 1993) ซึ่งบุคคลที่ใชวิธีการ
เขารวมน้ีจะเปดกวางทางความคิดและรับฟงความคิดเห็น
ของผูอื่นนอกเหนือจากความรูของตนเอง มีการแลกเปลี่ยน
ขอมูล มองหาทางเลือก และเปรียบเทียบความแตกตางทาง
ความคิดจากทั้งวิศวกร/นักวิจัยและพัฒนา และนักการตลาด 
ซึ่งทุกคนจะส่ือสารระหวางกันโดยตรงเพ่ือชี้แจงความเขาใจ
ของตนเอง แลวคนหาสาเหตุของแนวคิดที่แตกตางเพื่อหา
ขอตกลงรวมกัน ซึ ่งจะทําใหเกิดสถานการณที ่ชนะทั ้ง
สองฝาย (win-win style) เพราะทั้งสองฝายตางพอใจกับ
ผลการตัดสินใจรวมกัน
 2. การยอมตาม (obliging) เปนรูปแบบที่บุคคลหนึ่ง
เขาขางคนอ่ืนมากกวาเขาขางตนเอง     การจัดการแบบน้ีเหมาะ
สําหรับการจัดการความขัดแยงสวนตัวในระหวางการทํางาน
รวมกันในโครงการผลิตภัณฑใหม วิธีการนี้ พนักงานจะไม
สนใจความแตกตางในลักษณะนิสัยสวนตัว โดยยอมทําตาม
การตัดสินใจของอีกฝายเพื่อใหบรรลุผลของการทํางาน
พัฒนาผลิตภัณฑซึ ่งเปนสถานการณแพ-ชนะ (lose-win 
style) ทั้งนี ้ บุคคลที ่ยอมตามนั ้นควรมีจิตใจที ่เอื ้ออาทร 
เชื่อฟงคําสั่งของบุคคลอื่น หรือเปนผูที ่เปนมิตรกับคนทุก
ประเภท ดังเชนลักษณะของวัฒนธรรมการทํางานของ
คนไทยที่มีความเกรงใจผูที่มีอาวุโสในองคกร (Holmes & 
Tangtongtavy, 1997) ดังนั้น ผูที่มีอายุหรือประสบการณ
นอยกวา (ไมวาจะเปนวิศวกร นักวิจัยและพัฒนา หรือ
นักการตลาด) อาจตองใหความเคารพหรือนําเสนอความคิด-
เห็นดวยความสุภาพในชวงเร่ิมตนของกระบวนการพัฒนา
ผลิตภัณฑ เพื่อไมนําไปสูความขัดแยงสวนตัวจนเกิดผลเสีย

ตอโครงการโดยรวม เมื ่อพนักงานทั ้งสองฝายเกิดความ
คุนเคยกันแลวอาจเปล่ียนรูปแบบเปนการเขารวมหรือการ
ประนีประนอมในการตัดสินใจครั้งตอไป
 3. การประนีประนอม (compromising) เปนรูปแบบ
ที่บุคคลหนึ่งจะเขาขางท้ังตนเองและผูอื่นในระดับปานกลาง 
วิธีการนี้จะใชไดดีกับความขัดแยงทั้งสามประเภท นั่นคือ
บุคคลน้ันจะมีพฤติกรรมท้ังใหและรับ (give-and-take) โดย
การยอมกระทําบางสิ่งเพื่อใหไดสิ่งที่ตนตองการแตก็ตอง
ยอมเสียบางสิ ่งเชนกัน บุคคลประเภทนี้จะยอมรับความ
แตกตางทั้งดานความคิด ทัศนคติ และลักษณะนิสัยของอีก
ฝายหนึ่ง แลวยอมผอนปรนความตองการของตนเองเพื่อหา
จุดกลางในการทํางานรวมกัน ซ่ึงบุคคลท่ีเปนผูประนีประนอม
จะยอมรับฟงผูอื่นไดดีกวาผูที่ชอบเขาขมแตไมมากเทาผูที่
ยอมตามคนอื่น นอกจากนี้ บุคคลเหลานี้ยังชอบเขาสังคม
มากกวาพวกหลีกเลี่ยงแตอาจไมมากเทาพวกที่ชอบเขารวม 
อยางไรก็ตาม การประนีประนอมนั้นอาจลดความสามารถ
ในการสรางสรรคนวัตกรรมออกมาสูตลาดเน่ืองจากท้ัง
สองฝายขาดการโตแยงทางความคิดระหวางกัน (Xie, Song, 
& Amason, 1998)
 4. การเขาขม  (dominating)  เปนรูปแบบท่ีบุคคลหน่ึง
จะเขาขางตนเองมากกวาผู อื ่น โดยที่บุคคลประเภทนี้จะ
ตองการเอาชนะความคิดของผูอื่นเพื่อใหความคิดของตนเอง
เปนคําตอบของการทํางานของทีม โดยเพิกเฉย ไมสนใจ และ
ไมคาดหวังกับความคิดเห็นของบุคคลอื่น (Pruitt, 1983) 
ดังนั้น วิธีการนี้จึงอยูในรูปแบบชนะ-แพ (win-lose style) 
ผลท่ีตามมาคือฝายท่ีถูกโดยขมนั้นอาจเกิดความเครียดใน
การทํางานและสงผลเชิงลบตอผลการทํางานดานพัฒนา
ผลิตภัณฑ 
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 5. การหลีกเลี่ยง (avoiding) เปนรูปแบบที่บุคคลหนึ่ง
ไมเขาขางทั้งตนเองและผูอื่น หรือไมตองการมีสวนเกี่ยวของ
ใดๆ กับความขัดแยงทุกประเภทที่เกิดขึ้น ซึ่งอาจกระทําโดย
วิธีการไมกลาวถึงส่ิงท่ีไมลงรอยกันท้ังในเร่ืองงานและเร่ือง
สวนตัวเม่ือตองเผชิญกับสถานการณที่ตองพบปะกับฝายท่ี
ขัดแยงกัน ซึ่งวิธีการนี้จะกอใหเกิดรูปแบบแพ-แพ (lose-
lose style) เพราะตางฝายตางไมไดสิ่งที่ตองการ ถึงแมวา
วิธีนี้จะไมใหประโยชนกับทั้งสองฝาย แตควรใชวิธีการนี้กับ
ความขัดแยงสวนตัวเพ่ือใหทุกฝายไมนําความรูสึกสวนตัวมา
เกี่ยวของกับงานพัฒนาผลิตภัณฑ หรือพูดคุยเกี่ยวกับความ
รูสึกนั้นกันภายหลังเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสม (Song, Xie, & 
Dyer, 2000)
 การบริหารความขัดแยงท่ีแตกตางกันน้ีเกิดจาก
ความแตกตางระหวางบุคคลทั้งดานการทํางาน ความคิด 
บุคลิกภาพ และวัฒนธรรม งานวิจัยของ Ting-Toomey 
(1991) พบวา คนในวัฒนธรรมตะวันตกสวนใหญจะมีลักษณะ
เปนปจเจกนิยม (individualistic culture) ซึ่งมักใชวิธีการ
บริหารความขัดแยงแบบมีสวนรวมและการเขาขม  สวนกลุม
ประเทศเอเชียรวมท้ังประเทศไทยมีวัฒนธรรมแบบรวมกลุม 
(collectivistic culture) และมักใชว ิธ ีการหลบเลี ่ยง 
ยอมตาม และประนีประนอม ซึ่งหากกลาวโดยรวมแลว วิธี
ของชาวเอเชียอาจสงผลเชิงลบตอการพัฒนานวัตกรรม
ของทีม เนื่องจากการหลีกเลี่ยง ยอมตาม และประนีประนอม 
จะลดการเกิดความขัดแยงในงาน ซึ่งอาจขัดขวางการพัฒนา
และตอยอดทางความคิดของแตละฝาย ดังนั ้น ผูบริหาร
โครงการควรเปนผูนําใหทุกฝายเปดใจและรับฟงความ
คิดเห็นของแตละคนในชวงเร่ิมตนของโครงการจนกระท่ัง
ทุกฝายคุนเคยและรูจักกันมากขึ้น โดยการกระตุนใหทุกคน
คิดตางและแสดงความคิดเห็นที่แตกตางเพื่อนําขอมูล
ของแตละฝายมาอภิปรายเพื่อใหไดวิธีการแกไขปญหาที่
สรางสรรคและตรงประเด็นมากที่สุด (De Dreu & Van 
Vianen, 2001) 

บทสรุปและขอเสนอแนะ
 บทความนี้ไดนําเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับลักษณะของ
ความขัดแยงในงาน ความขัดแยงในกระบวนการ และความ
ขัดแยงสวนตัวระหวางวิศวกร/นักวิจัยและพัฒนา และ
นักการตลาดในโครงการการพัฒนาผลิตภัณฑใหมซึ่งมัก
เกิดขึ้นเสมอและมีผลอยางมากตอความสําเร็จของผลิตภัณฑ
ใหม ซึ่งความขัดแยงเหลานี้มักเกิดจากความแตกตางดาน
พื ้นฐานการศึกษา แนวความคิด บุคลิกภาพ และวิธีการ
ทํางานของทั้งสองฝาย โดยที่ความขัดแยงในงานและความ

ขัดแยงในกระบวนการจะสงผลทั้งเชิงบวกและเชิงลบของ
ตัวโครงการซึ่งขึ้นอยูกับระดับของความขัดแยงนั้น แตความ
ขัดแยงสวนตัวจะสงผลเชิงลบเทานั้น
 ขอเสนอแนะที่ ไดจากการทบทวนวรรณกรรมที่
เกี่ยวของกับประเภทของความขัดแยงและการบริหารความ
ขัดแยงประเภทตางๆ พบวา การบริหารความขัดแยงทั้งสาม
ประเภทใหอยูในระดับที่เหมาะสมเพื่อใหวิศวกร/นักวิจัย
และพัฒนา และนักการตลาดสามารถปฏิบัติงานไดอยางมี
ประสทิธผิลสงูสดุนัน้      ผูจดัการโครงการควรจดัอบรมพนกังาน
แตละฝายใหรับทราบลักษณะของงานอีกฝายหนึ่งกอนเริ่ม
โครงการ  เชน  ฝายวิศวกรรม/นักวิจัยและพัฒนา  ควรรับทราบ
วิธีการกําหนดกลยุทธทางการตลาดเพื่อตอบสนองความ
ตองการของลูกคา สวนฝายการตลาดควรรับทราบลักษณะ
ทางเทคนิคของผลิตภัณฑและกระบวนการผลิตเพื่อให
ทั้งสองฝายไดเขาใจภาษาของกันและกัน อีกทั้งยังเปนการ
ปรับทัศนคติของทั้งสองฝายใหเขาหากันและเกิดความ
เชื่อมั่นระหวางกันกอนการปฏิบัติงานจริง เพื่อปองกันการ
เกิดความขัดแยงในงานและในกระบวนการที่อาจเกิดจาก
กระบวนการสื่อสารในชวงการพัฒนาผลิตภัณฑ (Tütek & 
Ay, 2011)
 เมื่อโครงการผานไประยะเวลาหน่ึงจนท้ังสองฝายเกิด
ความคุนเคยกัน ผูบริหารโครงการควรสงเสริมใหเกิดความ
ขัดแยงในงาน โดยกระตุนใหเกิดการแสดงความคิดเห็นที่ตาง
มุมมองของแตละคนอยางตอเนื่อง เพื่อใหเกิดแนวคิดใหมๆ 
เชิงสรางสรรคในการแกไขปญหาหรือการตดัสินใจ และสราง
บรรยากาศใหสมาชิกทุกคนรูสึกวาการแสดงความคิดเห็นท่ี
แตกตางจะสงผลดีตอหนาที่การงานของตนเอง ซึ่งถือวาเปน
เรื่องที่ทาทายสําหรับวัฒนธรรมของคนไทยที่มีความเกรงใจ 
นั่นคือพนักงานไมอยากนําเสนอความคิดเห็นที่ขัดแยงหรือ
แตกตางจากผูอื่นเพราะไมตองการใหอีกฝายเสียหนาหรือ
ขุนเคืองใจ อยางไรก็ตาม การเพิ่มความขัดแยงในงานมากจน
เกินไปอาจนําไปสูความขัดแยงสวนตัวไดเชนกัน เนื่องจาก
บุคคลหนึ่งอาจรูสึกไมพอใจหรือโกรธเคืองอีกบุคคลหนึ่งท่ี
มักเสนอความคิดที่ขัดแยงกันเสมอ กอใหเกิดความระแวงใน
การทํางาน ดังนั้น เมื่อเกิดความขัดแยงแบบใดแบบหนึ่ง 
ผูบริหารควรใหทั้งสองฝายมีการสื่อสารระหวางกันดวยวิธี
ประนีประนอมเพื่อใหเกิดการเขาใจและหาขอยุติรวมกัน 
และสิ่งท่ีสําคัญท่ีสุดก็คือ ผูบริหารควรสรางความเขาใจใหกับ
พนักงานทั้งสองฝาย ในการแยกแยะความขัดแยงในงานและ
ความขัดแยงในกระบวนการออกจากความขัดแยงสวนตัว 
เพื่อใหโครงการประสบความสําเร็จรวมกัน 
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 สวนการบริหารความขัดแยงนั้น วิศวกร/นักวิจัยและ
พัฒนา และนักการตลาดอาจเลือกใชวิธีการตางๆ ในแตละ
สถานการณเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพการทํางานสูงสุด 
ตัวอยางเชน ควรใชรูปแบบการเขารวมในกรณีที่ผลิตภัณฑ
มีความซับซอนหรือมีความเปนนวัตกรรมสูงซึ่งตองใชความรู
ระดบัสงูจากทัง้สองฝาย   เชน   อตุสาหกรรมอเิลก็ทรอนกิส และ

ยานยนต เปนตน สวนรูปแบบการเขาขมจะมีประโยชนใน
กรณีเรงดวนที่ตองการการตัดสินใจแบบฉับพลัน นอกจากนี้
ควรใชรูปแบบประนีประนอมเมื่อท้ังสองฝายเผชิญทางตัน
และตองการหาทางออกรวมกัน และใชรูปแบบยอมตามและ
หลีกเล่ียงเม่ืออีกฝายหน่ึงมีอาวุโสหรือมีอารมณโมโหในขณะ-
นั้นเพื่อลดการกระทบกระทั่งทางความรูสึกใหนอยที่สุด
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