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ความขัดแยงและการคล่ีคลายความขัดแยงระหวางบุคคล
Conflict and Interpersonal Conflict Resolution 

บุษบา  สุธีธร
Bussaba  Suteetorn

บทคัดยอ
 ความขัดแยงระหวางบุคคลเปนการแสดงออกถึงความไมเห็นดวย หรือความไมพึงพอใจระหวางบุคคลอยางนอย
สองฝายที่มีความเกี่ยวของกัน โดยตางเขาใจวาทรัพยากรที่ตองการมีอยูอยางจํากัด หรือฝายหนึ่งรูสึกวาถูกขัดขวางจาก
อีกฝายหนึ่ง ทําใหไมสามารถบรรลุเปาหมายของตนเอง ความขัดแยงระหวางบุคคลอาจไมใชเรื่องที่ใหผลเชิงลบเสมอไป
หากมีการจัดการความขัดแยงระหวางบุคคลไดอยางมีประสิทธิภาพ จะกอใหเกิดผลลัพธการเปลี่ยนแปลงดานความสัมพันธ
ระหวางกันและกันเชิงบวก เพราะชวยใหคูขัดแยงเรียนรูซึ่งกันและกัน และใชโอกาสจากความขัดแยงนั้นเพื่อทบทวน
สรางความสัมพันธที่ดีขึ้นอีกครั้ง การจัดการกับความขัดแยงระหวางบุคคลเพื่อใหเกิดผลลัพธเชิงบวก ตองใชความเขาใจ
การประนีประนอม และการถอยทีถอยอาศัยกันเพื่อรักษาสัมพันธภาพใหคงไว บทความนี้มีวัตถุประสงคเพื่อทําใหผูอาน
เขาใจถึงลักษณะของความขัดแยงระหวางบุคคลและแนวทางการคลี่คลายความขัดแยงระหวางบุคคลเพื่อใหสามารถจัดการ
กับความขัดแยงระหวางบุคคลไดอยางมีประสิทธิภาพ

คําสําคญั:  ความขัดแยง ความขัดแยงระหวางบุคคล การคลี่คลายความขัดแยงระหวางบุคคล

Abstract
 Interpersonal confl ict is an expression of disagreement or dissatisfaction between at least two 
interdependent parties, who perceive existing scarce resources or interference from the other party to achieve 
one’s determined goals.  Interpersonal confl ict may not always contribute to negative outcomes all the 
times.  If handled competently, it can generate positive changes in a relationship, by allowing the confl ict 
partners to know more about each other and simultaneously use the opportunity to reassess the state of 
relationship.  Working through a confl ict in positive way requires understanding, management, and reconciliation 
to prevent damage to the relationship.  The aim of this article is intended to make the reader understand 
the characteristics of interpersonal confl ict and interpersonal confl ict resolution in order to deal with the 
interpersonal confl ict effectively.
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บทนํา
 ธรรมชาตกิาํหนดใหมนุษยมคีวามแตกตางกนัแตกาํเนดิ
และไมอาจอยูไดโดยลําพัง มนุษยจําเปนตองอยูรวมกันเปน
สงัคมโดยอาศัยการส่ือสารเปนกลไกในการเรียนรูตนเอง เช่ือม-
ความสัมพันธและประสานประโยชนเพ่ือการอยูรวมกันกับ
ผูอื่น แมวามนุษยจะพัฒนาความสามารถในการส่ือสารผาน
ภาษารปูแบบตางๆ เพือ่สรางความเขาใจระหวางกนัเพือ่ทําให
สามารถดํารงชีวิตอยูรวมกันไดอยางปกติสุข แตการส่ือสาร
ระหวางกันน้ันก็ลวนเปนการส่ือสารภายใตบริบทแหงความ
แตกตาง ทําใหตองเผชิญกับสถานการณของความขัดแยงใน
ชวีติมากบางนอยบางทัง้ในชีวติครอบครวัและการทาํงาน เปน
ความขัดแยงในหลายระดับ นับต้ังแตความขัดแยงภายใน
ตนเอง ระหวางบคุคล ภายในหรอืระหวางกลุม ไปจนถงึความ
ขัดแยงระหวางประเทศ บทความน้ีมุงใหความเขาใจแนวคิด 
ทฤษฎีตลอดจนผลงานวิชาการท่ีมีการศึกษาและอางอิงเก่ียวกับ
ความขัดแยงและการจัดการความขัดแยงระหวางบุคคลใน
3 ประเดน็สาํคญั ไดแก ความหมายและองคประกอบของความ
ขัดแยงระหวางบุคคล ประเภทและลักษณะเฉพาะของความ
ขัดแยงระหวางบุคคล และการตอบสนองและการสื่อสารเพื่อ
การจัดการความขัดแยงระหวางบุคคลที่เหมาะสม

ความหมายและองคประกอบของความขัดแยงระหวาง
บุคคล
 1.1 ความหมายของความขัดแยงระหวางบุคคล
 นกัวชิาการใหคาํจาํกดัความของคาํวา “ความขดัแยง” 
มานับต้ังแตป ค.ศ. 1974  โดยคําจํากัดความท่ีไดรับการยอมรับ
ในท่ีประชุมทางวิชาการในระยะแรก เปนคําจํากัดความของ 
Mortenson (1974, as cited in Putnam, 2013)  ซึ่งระบุ
ความหมายของความขัดแยงวา “หมายถึง การแสดงออกซึ่ง
การตอสูเก่ียวกับผลประโยชนท่ีขัดกันในการกระจายทรัพยากร
ท่ีมีอยูอยางจํากัด” ความสนใจของนักวิจัยและนักวิชาการท่ีสนใจ
ศกึษาเร่ืองความขัดแยง โดยเฉพาะความขัดแยงระหวางบุคคล
และบทบาทการสือ่สารทีม่ตีอความขดัแยง มมีาอยางตอเนือ่ง
เปนเวลาเกือบสี่สิบปแลวใน 4 มิติดวยกัน กลาวคือ มิติแรก 
เปนความสนใจการส่ือสารและความขัดแยงในลักษณะของการ
เปนตัวแปรที่มีความสัมพันธกันไมวาจะเปนลักษณะของการ
เปนตวัแปรสาเหตหุรอืตวัแปรดานผลทีเ่กดิขึน้กต็าม เชน การ
สื่อสารมีบทบาทอยางไรตอความขัดแยงประเภทตางๆ หรือ
ความขัดแยงมผีลตอพฤติกรรมการส่ือสารระหวางคูขดัแยงใน
ลักษณะใด เปนตน  มิติที่สอง เปนความสนใจในลักษณะของ
กระบวนการ  เชน ในระหวางขั้นตอนตางๆ ของกระบวนการ

ความขัดแยงท่ีเกิดข้ึน การส่ือสารในแตละข้ันตอนน้ันมีลักษณะ
อยางไร  มิติที่สาม เปนความสนใจเกี่ยวกับเรื่องการแปล
ความหมายของสัญญะตางๆ ที่แสดงออกท้ังวัจนภาษาและ
อวัจนภาษาในบริบทตางๆ ในประเด็นท่ีเกี่ยวของกับความ
ขัดแยง ไมวาจะเปนสวนชวยลดความขัดแยงหรือเปนสวน
ทาํใหความขดัแยงขยายวงกวางออกไปกต็าม  และมติทิีส่ี ่เปน
เรื่องของแบบแผนของการใชเหตุผลในการโตแยง การเจรจา
ตอรอง การไกลเกล่ียความขัดแยง เปนตน
 ดังนั้น ตลอดระยะเวลาที่ผานมานักวิชาการดานการ
สือ่สารระหวางบคุคลจงึไดใหความหมายความขดัแยงระหวาง
บคุคลไวแตกตางกนัไปตามมติคิวามสนใจของแตละคนทีม่ตีอ
ความขัดแยง ตัวอยางเชน
 Wilmot & Hocker (2001)  ไดนิยามความขัดแยง
ระหวางบุคคลวา “เปนการแสดงออกซึ่งความไมลงรอยกัน
ระหวางบุคคลอยางนอยสองฝายที่มีความสัมพันธกัน เมื่ออีก
ฝายขัดขวางทําใหตนไมสามารถบรรลุเปาหมายได หรอืเพราะ
ความเขาใจวาทรัพยากรที่ทั้งสองฝายตองการมีไมเพียงพอ” 
 Folger, Poole, & Stutman (2005)  นิยามความ
ขดัแยงวา “หมายถงึ ปฏสิมัพนัธระหวางคนสองฝายซึง่มคีวาม
สัมพันธเชิงพึ่งพา โดยแตละฝายรับรูถึงความไมลงรอยหรือ
ความคิดเห็นท่ีแตกตางระหวางกัน และมีการขัดขวางหรือ
แทรกแซงจากอีกฝาย อนัเปนผลของความไมลงรอยน้ันเทาท่ี
เปนไปได”
 DeVito (2007)  ใหนิยามความขัดแยงระหวางบุคคล
วา “หมายถึงความไมเห็นพองกันระหวางคนอยางนอย
สองฝายที่มีความเชื่อมโยงกันทางใดทางหนึ่ง ไมวาจะเปน
ระหวางคนรัก เพือ่น คนในครอบครัวหรอืเพือ่นรวมงาน  ทัง้นี ้
ความเช่ือมโยงกันดังกลาวน้ีหมายถึงความเช่ือมโยงดานบทบาท
หนาท่ี หรือการกระทําของฝายหนึ่งมีผลกระทบตออีกฝาย
หนึ่ง”
 Barki & Harwick (2004) ไดรวบรวมและสังเคราะห
คําจํากัดความที่นักวิชาการตางๆ ที่ไดใหความหมายไวอยาง
หลากหลาย โดยไดเสนอกรอบแนวคิดเก่ียวกับโครงสรางของ
ความขัดแยงระหวางบุคคล กรอบแนวคิดดงักลาวไดถกูนาํไป
ใชอางองิในการศกึษาวจิยัเกีย่วกับโครงสรางของความขัดแยง
ระหวางบุคคลในเวลาตอมาอยางแพรหลาย  โดย Barki &
Harwick (2004)  ระบุวา “ความขัดแยงระหวางบุคคล เปน
กระบวนการพลวัตท่ีเกิดข้ึนระหวางสองฝายท่ีมีความเก่ียวของกัน 
โดยทั้งสองฝายตางแสดงออกทางอารมณในทางลบ ดวยการ
แสดงความไมเห็นดวย และขัดขวางหรือเปนอุปสรรคตอการ
บรรลุเปาหมายของอีกฝาย” โดยชี้ใหเห็นวาความขัดแยง
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ตองมีองคประกอบเกิดขึ้นพรอมกันสามองคประกอบ คือ
การแสดงออกความไมเห็นดวย (disagreement)   การขัดขวาง 
(interference)  และอารมณดานลบ (negative emotion)  
การมีเพียงองคประกอบใดองคประกอบหนึ่ง ไมถือเปนความ
ขัดแยงระหวางบุคคล 
 แมคําจํากัดความจะหลากหลายตามมิติมุมมองของผู-
สนใจศึกษา แตประเด็นท่ีเห็นพองกันก็คือความขัดแยงระหวาง
บุคคลเกิดขึ้นไดในหลายระดับความสัมพันธและเปนสิ่งที่
หลีกเลี่ยงไมได  ดังนั้น ผูที่มีความเขาใจเก่ียวกับความขัดแยง
ระหวางบุคคลและสามารถหาวิธีการตอบสนองหรือวิธีการ
จัดการเพ่ือคล่ีคลายความขัดแยงดวยวิธีที่เหมาะสม จึงเปน
เรือ่งสาํคญัทีจ่ะทําใหแตละคนสามารถจัดการกับปญหาความ
ขัดแยงระหวางบุคคลไดอยางมีประสิทธิภาพแตกตางกัน
ออกไป    
 1.2 องคประกอบของความขัดแยงระหวางบุคคล
 จากคําจํากัดความดังกลาวขางตน สามารถสรุปรวม
ความเห็นของนักวชิาการท่ีมตีอองคประกอบของความขัดแยง
ระหวางบคุคลไดวา ความขดัแยงระหวางบคุคลมอีงคประกอบ
สําคัญ ดังน้ีคือ
  1) มีบุคคลท่ีเก่ียวของสองฝาย โดยท้ังสองฝาย 
มคีวามเก่ียวของ มอีทิธพิล หรอืมกีารพ่ึงพากันและกันและ
รับรูในความขัดแยงหรือความไมลงรอยระหวางกัน ความ
ขัดแยงเปนเร่ืองรวมกันระหวางสองฝาย ความเก่ียวของสัมพันธน้ี
จึงเปนไปไดทั้งความสัมพันธในลักษณะของความสัมพันธ
สวนตวั หรอืความใกลชดิสนทิสนม เชน เพือ่นสนทิ คนรกัหรอื
บคุคลในครอบครัว หรอืความสัมพันธจากเหตผุลดานการงาน
เชน เพื่อนรวมงาน ผูบังคับบัญชากับผูใตบังคับบัญชา ฯลฯ 
ดวยเหตุของความสัมพันธที่เชื่อมบุคคลสองฝายไวดวยกัน
ดงัน้ัน การแสดงออกซึง่ความไมเหน็ดวย การตอตาน หรอืการ
ขัดขวางตอเปาหมายของฝายหน่ึงฝายใด จึงมีอิทธิพลหรือผล-
กระทบตอความคดิ ความรูสกึ ความเปนอยู หรอืผลประโยชน
ของอีกฝายที่ตองเกี่ยวของสัมพันธซึ่งกันและกัน ไมทางใดก็
ทางหนึง่ทัง้สิน้ ความขดัแยงระหวางบคุคลจงึตองมสีองฝายที่
รับรูในความขัดแยงและไดรับผลกระทบจากความขัดแยง
ระหวางกนัเสมอ การมอีงคประกอบเพยีงฝายใดฝายเดยีวหรอื
ฝายใดฝายหน่ึงไมรับรูในความขัดแยงจะไมสามารถเกิดเปน
องคประกอบของความขัดแยงระหวางบุคคลได
  2) มีการแสดงออกอารมณหรือพฤติกรรมใน
ทางลบเพื่อใหเห็นถึงการไมยอมรับ ความขัดแยงระหวาง
บคุคลไมใชเพียงความคดิหรอืความขัดแยงภายในใจ เพราะถา
เปนเพยีงความคดิทีข่ดัแยงภายในใจจดัไดวาเปนความขดัแยง

ภายในตัวบุคคล ตัวอยางความขัดแยงภายในตัวบุคคล เชน 
การตกอยูในสถานการณที่ตองคิดเพื่อตัดสินใจเลือกอยางใด
อยางหนึง่ทัง้ทีอ่ยากไดทัง้สองอยาง หรอืการทีต่องตดัสนิใจทาํ
ในสิง่ท่ีตวัเองไมอยากทาํ เชน ตองเลอืกระหวางทาํงานใหเสรจ็
แทนการไปเท่ียว เปนตน  การที่จะระบุไดวาไดเกิดเปนความ
ขดัแยงระหวางบุคคลไดนัน้จงึมใิชอยูเพยีงแคความคิดเห็นของ
แตละฝายไมตรงกันเทานั้น แตตองมีการแสดงออกความรูสึก
และทาทีของการไมยอมรับใหอีกฝายหน่ึงรับรูดวย ตัวอยางเชน 
ความคิดเห็นหรือความนิยมทางการเมืองของบุคคลสองคนที่
มคีวามแตกตางกนัระหวางพรรคเสรนียิมกับพรรคประชานยิม 
จะไมถอืเปนความขัดแยงระหวางบุคคล จนกวาจะมใีครคนใด
คนหนึ่งเริ่มบทสนทนาดวยการแสดงออกในการโตเถียงดวย
ความไมพอใจในความคิดเห็นท่ีเพ่ือนแสดงออก เก่ียวกับแนวคิด
นโยบายพรรคการเมืองท่ีตนนิยมชมชอบในทางตําหนิวา “เปน
แนวคิดที่ไมสามารถทําไดจริงและจะสรางความสูญเสียใหกับ
ประเทศ” พฤตกิรรมท่ีแสดงออกถงึความไมยอมรบั หรอืความ
ไมลงรอยกันไดนี้สามารถแสดงออกดวยวัจนภาษา ไดแก
การพดู การเขยีน หรอือาจแสดงออกการตอตาน ความผดิหวัง 
การเปนปฏิปกษตอกันทางอวัจนภาษาในรูปแบบตางๆ เชน 
สีหนา ทาทาง นาํเสียง ฯลฯ  ท้ังน้ี ระดับของการแสดงออกให
เห็นถึงความหมายของการปฏิเสธ หรอืไมเหน็ดวย มตีัง้แตการ
แสดงออกความไมเหน็ดวยนอยทีส่ดุ ไปจนถงึระดบัรนุแรง เชน 
ไมคอยเห็นดวย ไมเหน็ดวย ไมใหความรวมมือ โตแยง ตอตาน 
ขัดขวาง การฟองรองไปจนถึงการตอสู การโตเถียงกันดวยเสียง 
คําพูดและสีหนาทาทีท่ีไมเปนมิตรตอกัน เพ่ือใหไดตามเปาหมาย
ของตน 
  3) ทัง้สองฝายตางตองการบรรลเุปาหมายหรอื
ความตองการของตนเอง  กลาวคือ ในสถานการณความขัดแยง
ระหวางบคุคลนัน้ สาเหตทุีท่าํใหเกิดความขดัแยงมกัเปนเร่ือง
ท่ีท้ังสองฝายตางเขาใจวาเปนไปไมไดท่ีจะทําใหบรรลุเปาหมาย
ดวยความพอใจของทั้งสองฝายไดพรอมกัน และทั้งสองฝาย
ตางตองการบรรลุเปาหมายของตัวเองเทาน้ัน  ตัวอยางเชน การ
มีที่จอดรถเหลือเพียงท่ีเดียว แตเจาของรถท้ังสองคันที่มาถึง
ทีจ่อดดงักลาวในเวลาใกลเคยีงกนั และตางตองการจอดรถใน
ที่ดังกลาว เปนตน 
  4) ความขัดแยงมีแนวโนมเกิดข้ึนในเร่ืองท่ีเก่ียว-
ของกับทรัพยากรที่ตนเองรับรูหรือคิดวามีอยูอยางจํากัด 
ทรัพยากรท่ีกลาวถึงน้ีไมไดจํากัดอยูเพียงส่ิงของ วัตถุท่ีมองเห็น 
หรือขอเท็จจริงที่ปรากฏเทานั้น แตครอบคลุมถึงสิ่งที่ไมใช
สิ่งของ หรือสิ่งท่ีคูขัดแยงเขาใจวามีอยางจํากัด ความขัดแยง
เปนเรื่องของการรับรู (perception) หรือความเขาใจของ
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บุคคลที่มีตอเรื่องน้ันมากกวาจะเปนขอเท็จจริง  ตัวอยางเชน 
การท่ีลกูแสดงพฤติกรรมตอตาน เพือ่เรยีกรองความสนใจจาก
พอแมทีไ่มมเีวลาใหกบัลกู หรือภรรยาแสดงพฤตกิรรมหงึหวง
มีปากเสียงทะเลาะกับสามี ดวยสาเหตุที่เขาใจวาสามีแบงปน
ความรักไปใหคนอื่น เปนตน 
  5) ความขัดแยงมักเกิดข้ึนรวมกับพฤติกรรม
การขดัขวางไมใหอกีฝายบรรลเุปาหมายของตวัเอง  ความ-
คิดเห็นที่แตกตางเปนเรื่องปกติและเปนเรื่องที่ทุกคนตางเคย
เผชญิ แตความคดิเหน็หรอืความแตกตางมักจะเปลีย่นไปเปน
ความขดัแยงระหวางกนักต็อเมือ่อกีฝายมพีฤตกิรรมท่ีขดัขวาง
ทําใหอีกฝายไมสามารถบรรลุเปาหมายของตัวเอง  ตัวอยางเชน 
การที่ภรรยาไมชอบใหสามีสูบบุหรี่ยังไมเปนความขัดแยง
ระหวางบุคคล แตเมื่อภรรยาเริ่มบนวาสามีแลวเอาบุหรี่ไปท้ิง
ทําใหสามีไมสามารถสูบบุหรี่ได จึงเกิดความขัดแยงระหวาง
บุคคล หรือการที่แมไมตองการใหลูกเลนเกมดวยการเอา
เคร่ืองเลนเกมไปเก็บซอนไวทาํใหไมสามารถเลนเกมได เปนตน
 สรุปแลว ความขัดแยงระหวางบุคคลจะเกิดขึ้นไดตอง
มีองคประกอบรวมกันดังนี้คือ เมื่อบุคคลสองฝายที่มีความ
สัมพันธกัน รูสึกวาอีกฝายขัดขวางทําใหตนไมสามารถบรรลุ
เปาหมายได หรือเพราะคิดวาทรัพยากรท่ีสองฝายตองการมี
อยางจาํกดั ไมเพยีงพอตอบสนองความตองการไดทัง้สองฝาย  
นอกจากน้ันยังประกอบดวยองคประกอบสําคัญดานพฤติกรรม
การแสดงออกในทางลบเพือ่สือ่สารใหอกีฝายไดรบัรูในอารมณ
และความรูสึกไมเห็นดวย หรือไมพอใจในระดับตางๆ  ดังนั้น 
ผลของความขัดแยงระหวางบุคคลจึงสงผลกระทบดานความ
สัมพันธที่มีตอกันมากนอยตามระดับความรุนแรงของการ
แสดงออกซึ่งความไมพอใจน้ัน

ประเภทและลกัษณะเฉพาะของความขดัแยงระหวางบคุคล
 2.1 ประเภทความขัดแยงระหวางบุคคล
 Beebe, Beebe, & Redmond (1996)  เสนอวา อาจ
จดัแบงประเภทความขัดแยงระหวางบุคคลไดเปน 3 ประเภท
คือ ความขัดแยงแบบเทียม ความขัดแยงพื้นฐานท่ัวไป และ
ความขัดแยงท่ีเกิดจากการถือตนเองเปนใหญ และภายใตบริบท
การส่ือสารท่ีมีการเปล่ียนแปลงในปจจุบัน งานวิจัยเก่ียวกับการ
สื่อสารระหวางบุคคลผานสื่อออนไลนประเภทตางๆ ยังพบ
ปรากฏการณความขัดแยงอีกประเภทหน่ึงที่มีแนวโนมสูงข้ึน 
คือความขัดแยงอันสืบเน่ืองจากการส่ือสารผานส่ือออนไลน 
ดังน้ัน เพื่อใหครอบคลุมกับสถานการณปจจุบัน จึงอาจสรุป
ประเภทความขัดแยงระหวางบุคคลไดเปน 4 ประเภท  โดยมี
แนวทางการสื่อสารเพื่อลดความขัดแยงแตละประเภท ดังนี้

  1) ความขดัแยงแบบเทียม (pseudo confl ict) 
เปนความขัดแยงซึ่งแทจริงแลวท้ังสองฝายตางไมมีปญหา
หรือความไมลงรอยใดๆ ระหวางกัน  แตอาจเกดิขึน้จากความ
เขาใจผดิดานภาษา หรอืการสือ่ความหมายท่ีทัง้สองฝายเขาใจ
ไมตรงกัน เม่ือมีการใหขอมูลสรางความเขาใจท่ีตรงกันใหเกิดข้ึน
ความขัดแยงดงักลาวกห็มดไป  ตวัอยางเชน การสายหนาของ
ชาวอินเดียหมายถึงการยอมรับ และการพยักหนาหมายถึง
ไมยอมรบั ขณะทีก่ารสายหนาของคนไทยหมายถงึการปฏเิสธ 
เปนตน 
  แนวทางการส่ือสารเพ่ือจัดการกับความขัดแยง
ประเภทน้ีคือ การใหความสนใจกับความหมายท่ีอีกฝายพยายาม
สื่อสารและพยายามทวนยําถามถึงความหมายใหอีกฝายได
อธบิายเพิม่เตมิ ขณะเดียวกนัตองเปนผูฟงและใหความสําคัญ
กับการสังเกตอากัปกิริยา อวัจนภาษาตางๆ ระหวางการส่ือสาร
เพื่อทําความเขาใจกับสิ่งท่ีอีกฝายแสดงออก  
  2) ความขัดแยงพ้ืนฐานท่ัวไป (simple confl ict) 
เปนความขัดแยงพ้ืนฐานอันเน่ืองจากความแตกตางดานความคิด 
การรับรู การใหนิยามความสําคัญตอส่ิงตางๆ หรือเปาหมาย
ของสองฝายที่แตกตางกัน ซึ่งพบไดทั้งในชีวิตการทํางานและ
ชีวิตประจําวัน ความขัดแยงประเภทน้ีทั้งสองฝายตางรับรูถึง
ความตองการของอีกฝายหนึ่งท่ีแตกตางไปนั้น ตัวอยางเชน 
งานวิจัยของ Keaveney (2008)  พบวาวิศวกร/นักวิจัยและ
พัฒนาและนักการตลาดมักมีความขัดแยงระหวางกันจาก
ความแตกตางกันดานบทบาทหนาที่ในการทํางานตลอด
กระบวนการของการพัฒนาผลิตภัณฑใหม เนื่องจากตางมี
ความรูสึกท่ีไมดีตอกันในมุมมองจากทั้งสองฝาย เชน 
  ในมุมมองของวิศวกร/นักวิจัยและพัฒนาที่มีตอ
นักการตลาดเห็นวา
   • นักการตลาดมักวางอํานาจในการตัดสินใจ
    และเอาใจตนเองเปนที่ตั้ง
   • นักการตลาดจะพูดเกินจริงเพื่อขายสินคา 
    และ
   • นักการตลาดจะเอาใจลูกคามากเกินไปโดย
    ไมพิจารณาศักยภาพขององคกร
  ในทางกลบักัน ในมมุมองของนกัการตลาดทีม่ตีอ
วิศวกร/นักวิจัยและพัฒนาจะเห็นวา
   • วิศวกร/นักวิจัยและพัฒนา รูจักแตดาน
    เทคนิคและไมมีทักษะดานมนุษยสัมพันธ
   • วิศวกร/นักวิจัยและพัฒนาไมรูจักการทํา
    ธุรกิจและไมเขาใจลูกคา
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   • วิศวกร/นักวิจัยและพัฒนามักไมสนองตอบ
    ตอคําเรียกรองของนักการตลาด
  ตัวอยางของความขัดแยงระหวางบุคคลในการ
ทํางานอันเปนผลจากมุมมองที่แตกตางกันนี้มีอยูมาก โดยทั้ง
สองฝายตางคิดวาวิธีการทํางานของตนเปนวิธีที่เหมาะสม
  แนวทางการส่ือสารเพ่ือการลดปญหาความขัดแยง
รูปแบบนี้ ทําไดดวยการมุงประเด็นสื่อสารใหอยูในประเด็นที่
กําลังสรางความเขาใจรวมกันใหเกิดขึ้น การรวมกันอภิปราย
แนวทางหรือแนวคิดท่ีแตกตางกันทัง้สองฝาย โดยใชขอมลูเปน
สวนชวยสนับสนุนขอเสนอของตัวเอง ไมใชอารมณหรอืความ-
รูสึก และควบคุมไมใหการพูดแสดงความคิดเห็นเกินขอบเขต
ไปท่ีการวิพากษวิจารณไปท่ีตัวบุคคลท่ีกําลังสื่อสารระหวาง
กนั นอกจากน้ัน ในกรณีทีย่งัมขีอมลูไมพรอม ยงัอาจขอเล่ือน
การพูดคุยหรือตัดสินใจเก่ียวกับเร่ืองท่ีเปนปญหาระหวางกัน 
เพื่อใหตางมีโอกาสในการหาขอมูลหรืองานวิจัยมาสนับสนุน
ขอเสนอของตนเพ่ิมขึ้น
  3) ความขัดแยงท่ีเกิดจากการถือตนเองเปน-
ใหญ (ego confl ict) เปนความขัดแยงทีเ่กดิจากความยึดมัน่
ถอืม่ันในตนเอง การไมใสใจในความคิดเหน็หรอืความรูสกึของ
ผูอื่น ความขัดแยงมักเกิดขึ้นเม่ือฝายหน่ึงฝายใดหรือทั้งสอง
ฝายเกิดความความรูสึกวาตนเองกําลังถูกอีกฝายรุกไลเพ่ือ
ทําใหอีกฝายรูสึกวาหมดคุณคา ไมมีความนาเชื่อถือ มีการใช
คําพูดและกิริยาทาทางท่ีแสดงออกใหเห็นวาเปนการตําหนิ 
การวจิารณ การดถูกู การปดความผดิใหพนตวั หรอืการตเิตยีน
ตัวบุคคล มากกวาจะพูดกันถึงเหตุผลหรือเน้ือหาของความ
เหน็ทีไ่มตรงกนั ความขดัแยงประเภทนีม้กัมรีะดบัความรนุแรง
เพิ่มขึ้นจนกลายเปนความขัดแยงระหวางบุคคลที่จัดการได
ยากที่สุดหากทั้งสองฝายไมใหความรวมมือ
  แนวทางสําหรับการส่ือสารท่ีควรทําขณะเกิดความ
ขัดแยงประเภทน้ี คือพยายามควบคุมความคิดและอารมณ
ทางลบท่ีเกดิข้ึนดวยการทําใจใหยอมรับในความคิดเหน็ท่ีแตก-
ตาง ควบคุมเนื้อหาในการสื่อสารดวยการเสนอขอมูลใหใชวิธี
การพูดอธิบายเนื้อหาหรือสิ่งที่ตองการ ควบคุมวิธีการสื่อสาร
ดวยการไมพูดในลักษณะของการประเมิน หรือการวิจารณ
ดวยความคิดเห็นหรือความรูสึกที่มีตอตัวบุคคล และเมื่อพบ
ประเด็นที่พอยอมรับรวมกันได ใหแสดงออกวาเห็นดวยกับ
บางส่ิงท่ีอีกฝายเสนอแมเปนบางสวนก็ตาม พยายามสรางบริบท
สภาพแวดลอมตางๆ ของการสื่อสารใหเอื้อตอการคลี่คลาย
ความขัดแยงระหวางกัน  นอกจากน้ัน การใชอวัจนภาษา
ระหวางการส่ือสารที่เหมาะสม ยังชวยทําใหทําใหอีกฝาย
ลดความรอนแรงลงได ดวยการลดระดับเสียงและใชนําเสียง

นุมนวลในการส่ือสาร เพ่ือสรางบรรยากาศของการส่ือสารทาง
บวกใหเกิดขึ้น
  4) ความขัดแยงอันสืบเนือ่งจากการส่ือสารผาน
สื่อออนไลน (online confl ict)  นอกจากความขัดแยงจะ
เกดิข้ึนจากการสือ่สารระหวางบคุคลแบบเผชญิหนาดงัทีก่ลาว
มาแลวในสามประเภทขางตน ปจจุบันความขัดแยงไดขยาย
ขอบเขตไปสูความขัดแยงระหวางกันจากการสื่อสารผานส่ือ
ออนไลน หรือสื่อเครือขายสังคมประเภทตางๆ เชน อีเมล 
เฟซบุก ไลน หรือทวิตเตอร ฯลฯ  แมการส่ือสารผานส่ือดังกลาว
จะมขีอดคีอืเปนการสือ่สารสองทาง สามารถสือ่สารตอบกลบั
ไปมาระหวางกันไดทันที ไมมีขอจํากัดดานพื้นที่และเวลา แต
ในแงการส่ือสารระหวางบุคคลผานส่ือดังกลาว ก็มีขอจํากัดอยู-
ไมนอยเมื่อเปรียบเทียบกับการสื่อสารแบบเผชิญหนา เพราะ
ในการส่ือสารแบบเผชิญหนาคูสือ่สารสามารถแปลความหมาย
และรับรูในอวัจนภาษาที่สื่อสารผานสีหนา ทาทาง นําเสียง 
ของแตละฝายได แตการส่ือสารผานส่ือออนไลนยงัมีขอจํากัด
ดานอวัจนภาษาในการสื่อสาร แมจะไดมีความพยายามสราง
สญัลกัษณเพือ่สือ่ความหมายดานอารมณและความรูสกึตางๆ 
เขาเปนสวนประกอบกับตวัหนังสอืซ่ึงเปนวจันภาษา งานวิจยั
เกีย่วกับการส่ือสารผานออนไลนพบวา การส่ือสารผานระบบ
ออนไลนอาจทําใหเกิดภาวะการสูญเสียการยับยั้งชั่งใจท่ี
นักจิตวิทยาเรียกภาวะดังกลาววา disinhibition effect  ซึ่ง
เปนภาวะท่ีปกตคินๆ นัน้จะไมแสดงออกเชนนัน้เมือ่อยูเผชญิ-
หนา เชน ความรุนแรง หรือความกาวราว โดยเฉพาะเม่ืออยูใน
ภาวะทางอารมณโกรธ ไมพอใจ (Suler, 2005)   
  แนวทางที่เหมาะสมเพื่อลดการเกิดความขัดแยง
อนัสบืเน่ืองจากการใชสือ่ออนไลนคอื การพยายามคดิทบทวน
กอนตัดสินใจสงขอความหรือปฏิกิริยาปอนกลับใดๆ ไปยัง
ผูสงสารผานสื่อออนไลน เพราะการส่ือสารหรือการแสดง
ปฏิกิริยาตอบกลับไปอยางทันทีทันใดอยางขาดความยับยั้ง
ชั่งใจอาจสงผลเสียตอความสัมพันธและสรางความขัดแยง 
เพราะการตอบทันทีอาจปะปนดวยอารมณ หรือความรูสึกที่
ยังไมไดกลั่นกรองเสียกอน หรือบางครั้งผูรับก็อาจแปลความ
หมายขอความไปในทางที่แตกตางจากสิ่งท่ีผูสงสารตองการ 
การเตือนตัวเองไวเสมอวา “คิดกอนโพสต” “เช็คกอนแชร” 
“ทบทวน ไตรตรองกอนจะแสดงความคิดเห็น” เปนแนวทาง
ทีช่วยลดปญหาไดในระดับหนึ่ง  
  นอกจากนัน้ ยงัพบวาตนเหตขุองความขัดแยงผาน
สื่อออนไลนยังมีรูปแบบตางๆ ไดหลากหลาย เชน การเขียน
แสดงความคิดเห็นดวยถอยคําโจมตีหรือโตตอบกันเปนการ
สวนตัวผานสื่อออนไลน การตั้งใจใหขอมูลที่ผิดเพื่อทําใหเกิด
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ความเขาใจผิด ฯลฯ หรือแมแตการสงขอความ หรือส่ือสารมา
ในเวลาทีไ่มเหมาะสม ไมสะดวกท่ีผูรบัจะตอบได แตผูสงคาด-
หวังจะไดรับการตอบสนองจากผูรับแบบทันที เปนตน การ
สื่อสารผานสื่อออนไลนในลักษณะตางๆ ดังกลาวนี้ลวนทําให
ผูรับเสียเวลา เสียอารมณและเปนท่ีมาของความขัดแยง
ระหวางผูเกี่ยวของไดทั้งสิ้น
 2.2 ลกัษณะเฉพาะของความขัดแยงระหวางบุคคล
 ไมวาความขัดแยงระหวางบุคคลจะเปนประเภทใด
กต็าม Floyd (2012) ชีใ้หเหน็ลกัษณะเฉพาะของความขดัแยง
ระหวางบุคคลดังนี้
  1) ความขัดแยงเปนเรื่องธรรมชาติของความ
สัมพันธระหวางบุคคล เราทุกคนลวนตางเคยเผชิญกับความ
ขัดแยงระหวางบุคคล ความขัดแยงเกิดข้ึนไดทุกระดับความ
สมัพนัธ เชน ระหวางสามกีบัภรรยา ระหวางพอแมลกู ระหวาง

เพ่ือนนักเรียน ระหวางเพ่ือนรวมงาน ระหวางผูบังคับบัญชากับ
ผูใตบังคับบัญชา ฯลฯ  การท่ีเราพบกับความขัดแยงระหวางกัน
ไมไดหมายความวาเปนสิง่ทีเ่ลวรายหรือเปนการทําลายความ
สัมพันธที่มีตอกันเทาน้ัน เม่ือมีการจัดการท่ีดี ความขัดแยง
กลับกลายเปนเรื่องสรางสรรคเปนแรงขับใหแตละฝายกาวไป
สูเปาหมายเกิดผลผลิตที่ดีได
  2) ในความขัดแยงประกอบดวยมิติทั้งเนื้อหา 
มิติความสัมพันธ และมิติดานขั้นตอนในการจัดการความ
ขัดแยง เม่ือมีความขัดแยงเกิดข้ึนระหวางสองฝายในเรื่องใด
ก็ตาม ส่ิงท่ีเกิดข้ึนรวมถึงผลท่ีตามมาประกอบดวยมิติท่ีซับซอน
สามมิติ คือ มิติดานเน้ือหาท่ีทําใหเกิดความขัดแยงน้ัน  มิติดาน
ความสัมพันธระหวางสองฝาย และมิติดานข้ันตอนท่ีท้ังสองฝาย
ใชในการจัดการกับความขัดแยงนั้น เชน เมื่อภรรยาจับไดวา
สามีพูดปด ความขัดแยงนี้มีมิติทั้งสามมิติคือ 

ภาพที่ 1 องคประกอบความขัดแยงระหวางบุคคลประกอบดวย สามมิติไดแก มิติเนื้อหา มิติความสัมพันธและมิติกระบวนการ
  จัดการ
ที่มา:  ดัดแปลงจาก Floyd (2012)

 มิติดานเนื้อหา คือ การพูดปด การไมพูดความจริงใน
เรื่องใดเรื่องหนึ่งนั้น
 มิติดานความสัมพันธ คือ สิ่งที่เปนผลตามคือ ความ
ไวเนือ้เช่ือใจทีม่ตีอกนัไดลดทอนลงไป และตองใชเวลาอกีนาน
กวาความไวเนื้อเชื่อใจนั้นจะกลับมาเปนเชนเดิม

 มิติดานขั้นตอน กฎระเบียบ หรือความคาดหวังท่ี
แตละฝายใชจดัการกบัปญหาความขัดแยงนัน้ ซึง่หากทัง้สอง
ฝายมีวิธีการ มุมมอง หรือความคาดหวังที่แตกตางกันแลว
ส่ิงท่ีเกิดข้ึนอาจกลับกลายเปน “ความขัดแยงบนความขัดแยง” 
(confl ict about confl ict) เชน จากตวัอยางเดมิแมวาภรรยา
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จะไมพอใจอยางมากกับเหตุการณที่พบวาสามีพูดปด แตอาจ
เห็นวาวิธีที่ดีที่สุดของการแกไขความขัดแยงคือการไมพูด
ไมตอวาแตทาํเฉยชา เพ่ือใหสามเีกรงใจ คาดหวงัวาสามจีะมา
ขอโทษและจะไมพูดปดอีก ในขณะท่ีสามีอาจคิดวาเหตุท่ีภรรยา
ไมแสดงออกซึ่งความไมพอใจคงเปนเพราะไมทราบหรือเห็น
เปนเร่ืองเล็กๆ การพูดปดจึงเปนสิ่งท่ีเขาอาจใชอีกในโอกาส
ตอไป  ดังน้ันจึงดูเสมือนไมมีปญหาใดๆ เกิดข้ึนในความสัมพันธ
ระหวางทั้งสอง แตในความเปนจริงความขัดแยงไมไดหมดไป 
ถาทั้งสองฝายมีวิธีคิดในการจัดการกับความขัดแยงที่ตางกัน
และไมเปนไปดังที่ฝายใดฝายหน่ึงคาดหวัง ทั้งสองอาจตอง
เผชิญกับปญหาความขัดแยงบนความขัดแยงดังกลาว
  3) การแสดงออกใหเห็นถึงความขัดแยงทําได
ท้ังทางตรงและทางออม เม่ือเกิดความขัดแยงข้ึนระหวางบุคคล 
ทั้งสองฝายอาจเลือกวิธีการแสดงออกใหเห็นความขัดแยงได
ทางตรง ดวยการแสดงพฤตกิรรมความไมพอใจ หรอือาจใชวธิี
แสดงออกทางออมดวยการไมแสดงออก เชน ไมพูดดวย หรือ
การปฏิเสธไมยอมรวมทํางานดวย แตไมวาวิธีการใด ความขัด-
แยงก็ไดเกิดขึ้นแลว และเม่ือเผชิญกับความขัดแยงดังกลาว
ไมมีใครตอบไดวา การแสดงออกดวยวิธีการใดจะดีกวากัน 
เพราะข้ึนอยูกับสถานการณ ความสัมพันธระหวางสองฝาย และ
ผลลัพธที่ทั้งสองฝายคาดวาจะเกิดข้ึนหลังจากการแสดงออก
ความขัดแยงน้ันๆ 
  4) ความขดัแยงสามารถสงผลทางลบตอทัง้สอง
ฝายท่ีขัดแยง ความขัดแยงระหวางบุคคลอาจสงผลกระทบ
ทางลบตอทั้งสองฝายไมวาจะเปนทางรางกายหรือจิตใจ
โดยเฉพาะจากความเครียดขณะที่เกิดความขัดแยง ผลการ
ศึกษาเก่ียวกับความเครียด พบวา ความขัดแยงสงผลตอสุขภาพ
ทั้งรางกายและจิตใจ โดยแสดงออกทางรางกาย เชน มึนงง 
ปวดตามกลามเน้ือ กัดฟน ปวดศีรษะ ออนเพลีย แสดงออกทาง
จิตใจ เชน วิตกกังวล สมาธิสั้น ไมมีความคิดริเริ่ม แสดงออก
ทางอารมณ เชน โกรธงาย หงุดหงิด ทอแท หรือแสดงออกทาง
พฤติกรรม เชน ติดบุหรี่ แยกตัว รับประทานอาหารมากข้ึน 
เปนตน (“Stress”, n.d.)  ความขัดแยงระหวางบุคคลนํามาซ่ึง
ความรูสึกในทางลบ ในบางกรณีประสบการณความขัดแยง
อาจทําใหคูขัดแยงคนใดคนหนึ่งปดกั้นตัวเองจากการติดตอ
สมัพนัธทางสังคม หรอืไมเปดใจท่ีจะใหความสนิทสนมกับผูอืน่ 
หรือในทางกลับกันอาจใชวิธีการหยุดความสัมพันธกับคูที่
ขัดแยง แลวแสวงหาความสัมพันธใหมๆ ที่ประทับใจกวาการ
ตกอยูในภาวะที่ตองเผชิญกับความขัดแยง  

  5) ความขัดแยงสามารถใหผลที่เปนประโยชน
ตอคูขดัแยงไดถาท้ังสองฝายรูวธิกีารจัดการ  ในขณะทีค่วาม
ขัดแยงระหวางบุคคลสงผลทางลบตอความสัมพันธดังกลาว
ขางตน ความขัดแยงดังกลาวก็สามารถใหผลที่เปนประโยชน
ตอความสัมพันธของท้ังสองฝายไดโดยพบวา 
   ประการแรก ความขัดแยงเปนเง่ือนไขสําคัญ
ของการทําใหเกิดการเปล่ียนแปลง เพราะทําใหแตละฝาย
เริม่มองหรือตระหนักในปญหาท่ีเกดิข้ึน หาขอสรุปทีเ่กีย่วของ
ที่เปนไปไดเพื่อการแกไข และพรอมที่จะปรับปรุงเพื่อแกไข
ปญหาท่ีเกิดข้ึน ดังนั้น หากไมมีการตระหนักในปญหาหรือ
เผชิญกับปญหานั้นรวมกัน ก็คงไมเกิดความตองการที่จะ
เปล่ียนแปลง 
   ประการที่สอง เมื่อเกิดความขัดแยงระหวาง
บคุคล สิง่ทีเ่กดิพรอมๆ กนัคอืเกิดพฒันาการของการแกปญหา 
เมื่อแตละฝายเริ่มไมเห็นดวยกับขอมูลของอีกฝายก็จะมีการ
แบงปนขอมูลของกันและกัน และจะไดเรียนรูความคิดเห็นที่
แตกตางออกไปซ่ึงชวยพัฒนาความเขาใจและการแสดงออก 
ประเดน็การเปลีย่นแปลงและการพฒันาในการแกไขปญหาจงึ
เปนประเด็นหลักของประสิทธิภาพที่เกิดขึ้น ความขัดแยง
ทาํใหทัง้สองฝายเรียนรูกนั    และกันและรูวธิจีดัการกับปญหา
ที่เกิดกับความสัมพันธระหวางกัน และหากสามารถแกไข
ปญหารวมกันไดสําเร็จ ความสัมพันธที่มีตอกันจะแนบแนน
มากขึ้นจากการไดเรียนรูและปรับปรุงระหวางกระบวนการ
แกไขดังกลาวรวมกัน การรูวิธีจัดการกับความขัดแยงของทั้ง
สองฝายชวยทําใหปญหาเล็กๆ ที่อาจเกิดขึ้นไมพอกพูนกลาย
เปนปญหาใหญท่ีตามมา ทั้งนี้ความสามารถในการจัดการ
ปญหาดวยมุมมองที่เปนบวกสามารถสรางความมั่นใจใหกับ
ทั้งสองฝายในการใชทักษะในการส่ือสารเพ่ือธํารงความ
สัมพันธที่ดีระหวางกัน   
  ความขัดแยงระหวางบุคคลเปนเรื่องธรรมชาติ ที่
ใหผลเกิดข้ึนไดทัง้ทางบวกและทางลบ ขึน้อยูกบัพืน้ฐานความ
คดิหรอืมมุมองทีแ่ตละคนมตีอความขดัแยง ประกอบกบัความ
สามารถในการจัดการกับความขัดแยงระหวางบุคคลนั้น การ
จัดการกับความขัดแยงระหวางบุคคลจึงตองมุงเนนทําความ
เขาใจกับสาเหตุและการตอบสนองตอความขัดแยงที่เกิดขึ้น
ระหวางบคุคล และควบคมุหรอืลดระดบัความขดัแยงใหอยูใน
ระดับท่ีเหมาะสม เพื่อสรางผลทางบวกใหเกิดขึ้นจากความ
ขัดแยง 
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การตอบสนองตอความขัดแยงที่เกิดขึ้นระหวางบุคคล ขั้นตอนการคลี่คลายความขัดแยงระหวางบุคคล 
 3.1 การตอบสนองตอความขัดแยงที่เกิดขึ้นระหวางบุคคล
 งานวิจัยจํานวนมากศึกษาวิธีการที่แตละบุคคลจัดการหรือตอบสนองตอความขัดแยงท่ีเกิดข้ึนระหวางบุคคล Wood 
(2010) ไดรวบรวมงานของนักวิชาการตางๆ และเสนอผลของการศึกษาการตอบสนองตอความขัดแยง (confl ict responses) 
ดวยแบบจําลอง ซึ่งแสดงใหเห็นวิธีการ 4 แบบ ซึ่งมีลักษณะแตกตางกันในมิติเรื่องของการใหผลเชิงบวกหรือเชิงลบ
ตอปฏิสัมพันธระหวางกัน  และการแสดงออกตอความขัดแยงระหวางบุคคลในลักษณะการจัดการกับปญหาหรือการไมจัดการ
กับปญหา ดังภาพที่ 2

ภาพที่ 2 แบบจําลองการตอบสนองตอความขัดแยงตามแนวคิดของ Wood
ที่มา: แปลจาก Wood (2010)

  1) การออกจากปญหา (the exit response) 
เปนการจัดการกับปญหาท่ีใหผลทางลบดานความสัมพันธ 
กลาวคือ ใชวิธีการตอบสนองหรือจัดการกับความขัดแยงท่ี
เกิดขึ้นดวยการหนีออกจากปญหาความขัดแยงนั้น เชน การ
เดนิออกจากปญหา การไมยอมใหพบ หรอืการปฏิเสธทีจ่ะพดู
ถึงเรื่องที่เปนปญหา การตอบสนองดวยวิธีนี้จัดเปนวิธีการที่
เห็นไดวาใหผลทางลบตอความสัมพันธ เพราะไมไดชวยลด
ความตึงเครียดดานความสัมพันธที่มีตอกันระหวางคูขัดแยง 
อยางไรก็ตามในบางสถานการณ เชน ประเด็นปญหาหรือมิติ
ดานเนื้อหาของความขัดแยงท่ีประเมินแลววาไมมีประโยชน
ที่จะพูดคุย หรือส่ือสารกันในเร่ืองท่ีขัดแยงในเวลานั้นๆ เชน 
ตางอยูในอารมณโกรธ การออกจากปญหาดวยการเดินออกจาก
ปญหา หรอืยตุคิวามสมัพนัธกบับคุคลทีท่าํใหเกดิความขดัแยง
ช่ัวคราว อาจใหผลดีกวาวิธีอ่ืนๆ อยางนอยก็ในชวงเวลาส้ันๆ น้ัน 
เปนตน 

  2) การลอยตัวเหนือปญหา (the neglect
response) เปนการไมจัดการกับตัวประเด็นปญหาความ
ขัดแยงท่ีใหผลทางลบตอความสัมพันธระหวางกัน กลาวคือ 
ในขณะท่ีวิธีการแรกเปนการจัดการตอปญหาดวยการหนีออกไป
จากปญหา แตวิธีการท่ีสองน้ีเปนปฏิกิริยาตอบสนองหรือจัดการ
ตอความขัดแยงดวยการไมทําอะไรเลยกับปญหาที่มีอยู หรือ
ดวยการปฏิเสธวามีปญหาหรือมีความขัดแยงเกิดขึ้น หรือ
แสดงออกใหเห็นวาเปนเรื่องเล็กท่ีไมไดมีความสําคัญอยางใด 
โดยการไมพูดคุย ไมแสดงความเห็น หรือเพิกเฉยตอความ
สัมพันธระหวางกัน ทั้งน้ีการตอบสนองระหวางกันดวยวิธีนี้
ไมไดชวยแกปญหาใหหมดไป (destructive)  อีกทั้งยังไมได
ชวยลดความตงึเครยีด หรอืความไมลงรอยระหวางกัน เพราะ
ไมไดเปดโอกาสใหไดรับรูความตองการของอีกฝายหนึ่ง เปน
วิธีที่มีลักษณะลอยตัวเหนือปญหาทั้งท่ีตระหนักวามีปญหา
ความขัดแยงดังกลาว นอกจากปญหายังคงอยูแลว ผลท่ีเกิดข้ึน
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ในแงความสัมพันธยังเปนผลเชิงลบมากกวาเชิงบวก ตัวอยางเชน 
ในขณะท่ีเพ่ือนรวมงานซ่ึงทํางานคนละแผนกในบริษัทเดียวกัน
มักมีปญหาขัดแยงกันเสมอๆ มีการทํางานขามสายงานบังคับ-
บัญชากันอยูบอยๆ ทําใหฝายหนึ่งฝายใดทํางานไมสําเร็จ
หรอืไดรบัการตาํหนจิากฝายบรหิาร ความขดัแยงดงักลาวอาจ
จะสืบเนื่องจากเหตุผลตางๆ เชน บทบาทที่ไดรับมอบหมาย
ไมชัดเจน ทําใหมีการทํางานซําซอนกันระหวางแผนกจนเกิด
ปญหาระหวางกัน หรืออาจเปนความเขาใจผิดในบทบาทหนาท่ี
ของฝายใดฝายหนึ่ง จึงทําใหท้ังสองฝายตางรูสึกไมพอใจ
ตอสถานการณท่ีเกิดข้ึน อยางไรก็ตามแทนท่ีท้ังสองฝายจะหารือ
ผูบริหารเพ่ือสรางความชัดเจน หรือหันมาพูดคุยเพ่ือรวมกัน
ในการแกปญหา กลับใชวิธีเพิกเฉย หรือพยายามหลีกเล่ียงท่ี
จะทํางานรวมกัน โดยปลอยใหปญหาในการทํางานระหวางกัน
ยังคงอยูตอไปพรอมกับความตึงเครียดในความสัมพันธ
ระหวางกันของทั้งสองฝาย 
  3)  การแสดงความภักดี (the loyalty response) 
เปนวิธีการไมจัดการกับปญหาความขัดแยงที่ใหผลทางบวก
ในแงรักษาความสัมพันธระหวางกัน การตอบสนองในแบบนี้
คลายกับแบบท่ีสองคือไมจัดการกับปญหาความขัดแยง 
(passive) โดยไมพดูคุยหรอืแสดงออกในประเด็นความขัดแยง
ที่สองฝายตองการเพื่อใหเกิดทางออกที่ยอมรับได ยึดแนวคิด
ที่วาแลวทุกอยางก็จะดีขึ้นเอง และมีการตอบสนองดวยการ
ใหความสําคัญกับความสัมพันธท่ีมีตอกัน  ท้ังๆ ท่ีเผชิญกับความ
ขัดแยงท่ีเกิดข้ึนตลอดเวลา ผูท่ีเลือกการตอบสนองความขัดแยง
แบบนี้จะใชความอดทนของตนเองเพื่อรับมือกับปญหาความ
ขัดแยงหรือความแตกตางท่ีเกิดขึ้น มากกวาจะลุกขึ้นจัดการ
กบัปญหาความขดัแยงแลวทาํใหมผีลกระทบตอความสมัพนัธ
ระหวางกัน ดวยเหตุน้ีจึงดูเสมือนวาไมมีความขัดแยงใดเกิดข้ึน
ระหวางสองฝาย การตอบสนองในรูปแบบนี้เปนที่มาของการ
จัดการความขัดแยงในรูปแบบของการยินยอมใหอีกฝายหนึ่ง
เปนผูไดรับประโยชนหรือมีอํานาจเหนือกวา เชน ผูใตบังคับ-
บัญชายอมทํางานในสิ่งที่ตนเองไมเห็นดวย หรือไมกลาแสดง
ความเห็นคัดคานขอเสนอหรือความคิดของผูบังคับบัญชาใน
ที่ประชุมเพราะตองการรักษาหนาผูบังคับบัญชา ท้ังนี้เพื่อคง
ความสัมพันธที่ดีระหวางกันไว หรือกรณีภรรยาที่นิ่งเฉย
ยอมรับความประพฤติของสามีที่เจาชูเพราะตองการรักษา
สถานภาพความสัมพันธของครอบครัวเอาไว เปนตน  

  4) การสงเสียง การแสดงออก (the voice
response) การตอบสนองดวยวิธีนี้เปนการแสดงออกท่ี
เนนไปทีป่ระเดน็ความขดัแยง หรอืความแตกตางทางความคดิ
ของสองฝาย โดยการรับฟงและแสดงใหเห็นความพยายาม
อยางยิ่งท่ีจะคลี่คลายประเด็นที่เปนปญหานั้นใหหมดไปดวย
วิธีการละมุนละมอม โดยยังคงรักษาความสัมพันธที่ดีไวใหได  
การตอบสนองดวยวิธีการนี้ตองอาศัยความเชื่อมั่นในตัวเอง
และความเช่ือมั่นในอีกฝายท่ีจะชวยกันคล่ีคลายปญหาท่ีมี
ความเห็นท่ีแตกตางกันนั้น ดวยการใหเหตุและผลที่มีอยูของ
แตละฝาย ขณะเดียวกันก็มีความใสใจ และระมัดระวังตอคําพูด
หรือการกระทําท่ีอาจทํารายหรือทําลายความสัมพันธที่มี
ตอกัน  ดังนั้น การขอโทษหรือการแสดงความเสียใจในความ
ผิดพลาดท่ีเกิดข้ึน สามารถใชเปนแนวทางท่ีทําใหการตอบสนอง
ดวยวิธีนี้ไดผลดี จะเห็นไดวาวิธีนี้มุงขจัดความขัดแยงใหหมด
ไปดวยความรวมมอืของทัง้สองฝาย และผลทีเ่กดิขึน้คอืความ
ขัดแยงท่ีคลี่คลายไป สามารถทําใหทั้งสองฝายไดรับความ
พงึพอใจจากวิธกีารดังกลาว การตอบสนองแบบน้ีเปนทีม่าของ
การจัดการความขดัแยงในรปูแบบของการรวมมอืท่ีจะไดกลาว
ถึงตอไป ตัวอยางการตอบสนองในรูปแบบน้ีเชน คูสามีและ
ภรรยาที่เพิ่งสมรส ฝายใดฝายหนึ่งอาจพบวาหลังการอยู
รวมกันแลวแตละฝายมีพฤติกรรมที่อีกฝายยอมรับไมได หรือ
ไมพอใจ เชน ภรรยาทีพ่บวาสามยีงัคงใหความสําคญักบัเพือ่น
แมวาจะแตงงานแลวแตยงัคงทิง้ภรรยาเพือ่ไปใชเวลาเทีย่วเตร
อยูกับเพ่ือน หรือสามีท่ีพบวาภรรยายังคงใชจายซ้ือของฟุมเฟอย 
ทั้งสองอาจตองหันมาเร่ิมตนพูดคุยกันอยางจริงจังเก่ียวกับ
ความรูสึกท่ีแทจริงของแตละฝายเก่ียวกับส่ิงท่ีตางยอมรับไมได 
โดยรวมกันกําหนดเปาหมายในการสรางความมั่นคงใหกับ
ครอบครัว หรือแสวงหาขอตกลงที่ทั้งสองยอมรับรวมกันได
ในการอยูรวมกัน  ทั้งนี้ สามีอาจตองลดการใชเวลากับเพื่อน
ลงบาง และภรรยาอาจตองคาํนึงถึงการใชจายท่ีเปนประโยชน
เพือ่ความม่ันคงทางการเงินของครอบครัวในอนาคตท่ีตองดแูล
บุตรรวมกัน การตอบสนองตอปญหาความขัดแยงระหวางบุคคล
ดวยวิธีการน้ีจึงมุงประเด็นไปท่ีสาเหตุความขัดแยง  ขณะเดียวกัน
ก็ใหความสําคัญกับการรักษาความสัมพันธระหวางกันที่มีอยู 
ความสําเร็จของการคล่ีคลายความขัดแยงของท้ังสองฝายจึง
อยูท่ีการท่ีท้ังสองไดแสดงออกซ่ึงความตองการของตนเอง  การ
สรางขอตกลงรวมกัน และการยอมรับในความแตกตางท่ีมี
จุดรวมอยูที่ความรักและความตองการทําใหความสัมพันธที่
มีตอกันยืนยาวตอไปนั่นเอง
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  นอกจากปฏกิริยิาตอบสนองตอประเดน็ความขดัแยงเมือ่เกดิข้ึนท้ังส่ีแบบท่ีเสนอโดย Wood ดงักลาวขางตน  DeVito 
(2007) ไดเสนอรูปแบบของการตอบสนองและตอความขัดแยง (confl icts styles) ในมุมมองที่ตางออกไป โดยพัฒนามาจาก
แนวคิดของ Blake & Mouton (1984) ในการจําแนกประเภทของรูปแบบการตอบสนองตอความขัดแยงระหวางคูสื่อสาร 2 มิติ 
คือ มิติในเรื่องท่ีตอบสนองความตองการของตน และมิติตอบสนองความตองการของอีกฝาย โดยจําแนกการตอบสนองตอ
ความขัดแยงไดเปน 5 ลักษณะ ไดแก การแขงขันการเอาชนะ การหลีกเลี่ยง การยินยอม การประนีประนอม และการรวมมือ
ดังตอไปนี้

ภาพที่ 3 รูปแบบการตอบสนองความความขััดแยง 
ที่มา: ภาพดัดแปลงจาก  DeVito (2007)

  1) การแขงขัน การเอาชนะ (Competing: I win, 
You lose)  การตอบสนองตอความขัดแยงแบบน้ีเนนการบรรลุ
ความตองการของตนเองโดยใหความสําคัญกับความตองการ
ผูอ่ืนนอยมากหรือไมใหความสําคัญเลย การส่ือสารจึงมีลักษณะ
ของการเอาชนะ โดยใชพฤติกรรมแสดงออกหรือคําพูดท่ีแสดง
ความกาวราวเพ่ือเอาชนะ เพ่ือใหตนเองบรรลุความตองการของ-
ตน   ผลของวิธีการน้ีจะทําใหเกิดผลลัพธในลักษณะ “ชนะ-แพ”
  วธิกีารแขงขนัเปนวธิกีารทีเ่หมาะสมหากคูขดัแยง
มีเวลานอย หรือตองการความเรงดวนในการตัดสินใจ การตั้ง
รางวัลสําหรับสิ่งที่ดีที่สุด เกงที่สุด เชน รางวัลสรางผลงานได
เยี่ยมที่สุด หรือตําแหนงสําหรับผูที่สามารถทํายอดขายสราง
กําไรใหบริษัทไดมากที่สุด มักทําใหเกิดการแขงขันสรางสรรค
ผลงานทีเ่ปนทีพ่อใจ นอกจากนัน้ วธิกีารแขงขนัเหมาะสาํหรบั
นํามาใชในการแกไขปญหาเม่ือตองการผลลัพธที่เกิดขึ้นใน
ลักษณะที่ใหความสําคัญกับผลงานท่ีตองการ มากกวาคํานึง
ถึงการรักษาความสัมพันธระหวางบุคคลที่เกี่ยวของกับความ
ขัดแยง นอกจากนั้นการแขงขันเพื่อเอาชนะเปนวิธีที่เหมาะ
สมในการแขงขันกีฬาท่ีมีกติกาท่ีมีการยอมรับโดยสองฝาย
ชดัเจน หรอืการโตแยงกนัในการศาลดวยพยานระหวางอยัการ

และทนายความเพื่อประโยชนของโจทกและจําเลย เปนตน 
ขอจํากัดของวิธีการน้ีคือการแขงขันสรางเง่ือนไขท่ีจํากัดใหมี
เพียงสองฝายคือ ผูแพกับผูชนะ ซึ่งเปนปจจัยทําลายความ
สัมพันธท่ีดีท่ีมีตอกัน และไมเหมาะเม่ือฝายใดฝายหน่ึงไมยอมรับ
หรือไมตองการแกปญหาความขัดแยงในลักษณะการแขงขัน
หรือการเอาชนะท่ีตองปะทะ หรือเผชิญหนากับความขัดแยงกัน
โดยตรง
   ตัวอยางของการตอบสนองความขัดแยงและผล
ที่เกิดข้ึนในลักษณะของผูชนะ-ผูแพในการทํางาน เชน ในการ
สมัภาษณของฝายบรหิารเพือ่การพจิารณาจดัสรรงบประมาณ
ประจําปซ่ึงมีอยางจํากัด ในสถานการณเชนน้ีอาจพบบรรยากาศ
ของการแขงขันระหวางผูจัดการแตละแผนกท่ีตองการให
แผนกของตนไดรับการจัดสรรงบประมาณมากที่สุด ดวยการ
แสดงเหตุผล เปรียบเทียบ หรือตําหนิการทํางานท่ีลมเหลว
ของอีกฝายหน่ึง และแสดงใหเห็นความสําเร็จของฝายตนใน
การทํางานท่ีผานมาเพื่อใหไดรับการจัดสรรงบประมาณและ
อัตรากําลังเพิ่มข้ึน วิธีการน้ีมีผูชนะคือผูไดรับการจัดสรร
งบประมาณตามท่ีตองการแตกท็ิง้ความเสยีใจใหผูแพซึง่กเ็ปน
สวนหนึง่ของบรษิทัไวดวยเชนกนั ในชีวติประจําวนัเราก็มกัพบ
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การแขงขันในแบบชนะ-แพในหลายสถานการณ เชน การท่ี
พนักงานขายเครื่องใชไฟฟาสองยี่หอตางพยายามนําเสนอ
สินคาของตนใหลูกคาเลือกซื้อดวยการบอกถึงคุณสมบัติที่
ดีกวาคูแขง แตในที่สุดแลวก็มีเพียงยี่หอเดียวที่ลูกคาตัดสินใจ
ซื้อ เปนตน
  2) การหลีกเล่ียง (Avoiding: I lose, You lose)  
เปนวิธตีอบสนองตอความขดัแยงทีไ่มสามารถสนองตอบความ
ตองการของทั้งตนเองและผูอื่น ดวยการเปลี่ยนประเด็นที่จะ
พดูถงึหรือการหนจีากปญหาปลอยใหทกุอยางเปนไปตามทาง 
โดยเลือกที่จะไมพบเห็นสิ่งที่เกี่ยวของกับปญหา ไมพูดถึง 
ไมคิดถึงเรื่องดังกลาว บางคนเลือกแนวทางการแกไขความ-
ขดัแยงแบบน้ีเพราะไมรูวธิจีดัการกับความขัดแยง สวนบางคน
ก็พอใจกับการเลือกแนวทางนี้เพราะไมตองการเผชิญความ-
ขัดแยง แตการหลีกเลี่ยงกลายเปนจุดเริ่มตนของปญหาที่
ยงัไมไดรบัการแกไขและอาจกลายเปนเรือ่งใหญไดในภายหลงั 
  วิธีหลีกเลี่ยงนี้มีขอดีตรงที่ทําใหคูขัดแยงมีเวลา
คิดมากขึ้น เพื่อตอบสนองตอความคิดเห็นที่ขัดแยง หรือการ
แกไขปญหานั้นๆ ทําไดโดยฝายใดฝายหน่ึง โดยไมจําเปนตอง
ใชเวลารวมกนัในการส่ือสารเพ่ือระบุความตองการระหวางกัน 
ขอดีอีกประการหนึ่งของการหลีกเลี่ยงคือในบางสถานการณ
ที่อีกฝายมีความกาวราวรุนแรง วิธีการหลีกเลี่ยงปญหาชวย
ไมใหตองเผชิญกับความรุนแรงที่อาจเกิดขึ้นจากคูขัดแยง 
อยางไรก็ตาม การหลกีเลีย่งเปนการแสดงอออกใหเห็นวาผูใช
วิธีนี้ไมใสใจที่จะแกปญหา และเมื่อไมไดรับการคลี่คลาย 
ปญหาเล็กหรือความขัดแยงเล็กๆ ที่เกิดขึ้นอาจกลายเปน
ปญหาใหญทีพ่รอมจะพฒันาไปสูความรนุแรงในการแสดงออก
ในอนาคตไดตอไป
   ตัวอยางการตอบสนองความขัดแยงดวยการ
หลีกเล่ียงในการดําเนินชีวิตประจําวัน เชน การท่ีสามีไมยอมรับฟง
ภรรยา หรือหลีกเลี่ยงที่จะพูดถึงปญหาระหวางกันที่เกิดข้ึน
จากพฤตกิรรมของสมาชิกในครอบครวัสามีทีอ่าศัยอยูรวมกนั
ซึ่งมักมีสวนเขามาสรางความไมพึงพอใจในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง-
เสมอ การเลือกวิธีหลีกเลี่ยงที่จะพูดถึงนี้จึงดูเสมือนวาไมมี
ความขัดแยงเกิดขึ้นทั้งที่ปญหายังคงเดินหนากอตัวเกิดขึ้น
ก็ตาม 
  3) การยินยอม (Accommodating: I lose, 
You win) ตรงกันขามกับวิธีเอาชนะ วิธีนี้เปนการใหความ
สําคัญกับความตองการผูอื่นมากกวาตนเอง เปาหมายของ
วิธีการน้ีคือการเสียสละใหอีกฝายในส่ิงท่ีเขาตองการ บางคร้ังก็
เพื่อจะทําใหเกิดความสงบสุข หรือเพื่อรักษาสมัพันธภาพที่ดี
ใหอยูตอไป เห็นไดวาการตอบสนองวิธีนี้อาจทําใหเกิดความ

ไมเทาเทียมหรือความรูสกึไมยตุธิรรมในฝายทีย่นิยอม  ปจจยั
เรื่องของวัฒนธรรม เพศสภาวะ และเรื่องของการแสดงออก
ซึ่งอํานาจก็มีสวนเกี่ยวของกับการเลือกใชรูปแบบการตอบ
สนองตอความขัดแยงแบบน้ี
   วิธีการยินยอม คลายกับวิธีการเอาชนะเพราะ
ฝายหนึ่งไดรับตามความตองการ ในขณะที่อีกฝายหนึ่ง
ไมไดรับ แตตางกันตรงท่ีเปนการยอมใหชนะจากฝายท่ีแพ 
วิธีการน้ีใชไดดีเมื่อฝายใดฝายหน่ึงรูสึกวาตนเองเปนฝายผิด 
และประเด็นที่ขัดแยงระหวางกันมีความสําคัญสําหรับฝาย-
หนึ่งแตไมสําคัญสําหรับอีกฝายหน่ึง การยินยอมเปนการให
ตามความตองการของฝายใดฝายหน่ึง จึงทําใหไมเกิดความ
รูสึกสูญเสียความสัมพันธหรือรูสึกไมเทาเทียมของฝายหน่ึง
ฝายใด แตวิธีการยินยอมจากฝายใดฝายหนึ่งตลอดเวลาก็มี
ขอจาํกดัตรงท่ี การยินยอมทําใหไมเกิดความคิดสรางสรรคตอ
สิง่ทีเ่ปนปญหา การยนิยอมทาํใหหมดพลงัไมตอสูดิน้รนในการ
คิดสรางสรรคแนวทางใหมๆ อีกท้ังความสัมพันธระหวางกัน
อาจเปนไปในลักษณะยอมจํานน ดวยวัฒนธรรมประเพณีที่
กําหนดบทบาทใหตองตอบสนองในลักษณะของการยินยอม 
ซึ่งอาจเกิดผลกระทบในลักษณะสะทอนกลับเมื่อฝายท่ียอม
เสมอมาไมยินยอมอีกตอไป
  ตัวอยางของรูปแบบการตอบสนองความขัดแยง
แบบนี้ เชน การที่ภรรยาบางคนยอมรับการตัดสินใจทุกเรื่อง
ของสามีเนื่องจากยึดหลักท่ีวา “สามีเปนชางเทาหนา” หรือ
การท่ีลูกสาวคนโตตองยอมออกจากโรงเรียนเพ่ือมาทํางาน
สงเสยีนองชายใหเรยีนหนงัสอื การตอบสนองดวยการยนิยอม
แบบน้ีเปนผลสืบเน่ืองจากคานิยมการใหชายเปนใหญในบาง
ครอบครัว เปนตน 
  4) การประนปีระนอม (Compromising: I win 
and Lose, You win and lose)  เปนวิธีพบกันครึ่งทาง
ระหวางความตองการของตัวเองกับผูอื่น เปนความพยายาม
ท่ีจะใหสองฝายไดรับความพอใจบาง  และตองยอมเสียสละบาง 
ซึ่งผลท่ีเกิดคือไมมีฝายใดไดรับความพึงพอใจท้ังหมดเสียที
เดียว โดยทั้งสองฝายตางตองเสียในสิ่งท่ีตัวเองอยากไดบาง
สวน
  ขอดีของการใชวิธีการประนีประนอมคือใชเวลา
นอยกวาวิธกีารรวมมือแกไขปญหาที่จะไดกลาวถึงตอไป การ
ประนีประนอมทําใหเกิดความรูสึกเทาเทียมและความสมดุล
ในอํานาจที่มีระหวางกัน ทําใหยังคงรักษาความสัมพันธ
ระหวางกันไวได ดังนั้นจึงอาจใชไดดีในสถานการณที่วิธีอื่นใช
ไมไดผล หรือไมสามารถตกลงกันตามความตองการจริงๆ 
เพราะวิธีนี้ดูเสมือนวาทั้งสองฝายตางไดรับสิ่งท่ีตองการ แต
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แทจริงในมุมมองตรงกันขามคือท้ังสองฝายไมไดอะไรตามท่ีต้ัง-
ไว ดวยเลยท้ังสองฝาย  ดังน้ันในเวลาตอมา ปญหาความขัดแยง
อาจกลบัมาสูสถานการณเดมิหรอืสถานการณเริม่ตนของความ
ขัดแยงไดอีก  วิธีการน้ีจึงไมไดใหทางออกใหมๆ  กับการแกปญหา 
โดยเฉพาะในบางสถานการณท่ีการประนีประนอม ดําเนินการ-
ตัดสินโดยผูที่ไมเขาใจในปญหาที่แทจริง
  ตวัอยางของการประนปีระนอม เชน พีน่องทีแ่ยง
ของเลนชิ้นเดียวกันอาจตกลงกันไดดวยการแบงเวลากันเลน 
หรือการเลนดวยกัน หรือในขณะที่สามีตองการใชเงินเก็บ
ทัง้หมดไปลงทนุในหุน แตภรรยาตองการใชเงินไปลงทนุในการ
ซือ้บานเพือ่สรางรายไดดวยการใหเชา ความตองการทีต่างกัน
อาจตองตกลงประนีประนอมกันดวยการแบงงบประมาณเปน
สองสวนเพ่ือใหสามีไดเงินสวนหน่ึงไปลงทุนในหุน และภรรยา
อาจตองลดจากการลงทุนซื้อบานเปนเพียงทาวนเฮาสเพ่ือ
เปนการลงทุนเชนกัน 
  5) การรวมมือ (Collaborating: I win, You
win) เปนพฤติกรรมตอบสนองที่ใหความสําคัญกับความ
ตองการของทั้งตนเองและผูอื่นเพื่อรวมมือแกไขปญหา ให
ความใสใจตอการส่ือสารและรับฟงความตองการระหวางกัน
และกัน โดยหวังใหเกิดประโยชนตอทั้งสองฝาย  ทั้งนี้ วิธีการ
แกไขปญหาความขัดแยงรูปแบบนี้ทําใหทั้งสองฝายตางได
ประโยชนตามตองการ (win-win) เปนวิธีการที่ใชเวลาและ
ท้ังสองฝายตองรับฟงความตองการของกันและกัน มีความต้ังใจ
ที่แนวแนที่จะรวมกันแกไขปญหาที่ทั้งสองฝายเผชิญอยู ไมวา
ความขัดแยงนัน้จะเปนประเด็นของความคิดเห็น ผลประโยชน 
หรือทรัพยากรที่มีอยางจํากัดกต็าม 
  การรวมมือเปนวิธีการที่ใชพลังและเวลามาก
ในการจดัการกบัปญหาในลกัษณะการเปนหุนสวนระหวางกนั 
และเกิดประโยชนตอเม่ือแตละฝายตองการแสวงหาแนวทางท่ี
เปนท่ีพอใจของท้ังสองฝาย วิธีการน้ีชวยทําใหเกิดแนวคิดใหมๆ  
ในการแกปญหา อีกทั้งยังแสดงใหเห็นถึงการใหความนับถือ
ในความคิดเห็นและความสัมพันธระหวางกันของคูขัดแยง
นอกจากน้ันยังเปนการผูกมัดท้ังสองฝายกับขอตกลงท่ีกําหนด-
รวมกัน โดยทั้งสองฝายยอมรับขอตกลงท่ีอยูบนพื้นฐานของ
ความเปนไปได  อยางไรก็ตาม ถาความสมัพนัธทีด่รีะหวางกนั
ไมใชสิ่งที่สองฝายใหความสําคัญมากแลว  วิธีนี้อาจเสียเวลา
มากเกนิไป และฝายทีม่คีวามสามารถและทกัษะในการเจรจา
อาจใชประโยชนจากความสามารถในการสรางขอตกลงท่ี
เปนประโยชนมากกวาอีกฝายได

 3.2 ขัน้ตอนการคลีค่ลายความขดัแยงระหวางบคุคล
 Hybels (2015) ไดเสนอข้ันตอนของการคล่ีคลายความ-
ขัดแยงดวยการส่ือสารเพ่ือใหเกิดการรวมมือประกอบดวย
ขั้นตอนสําคัญ 6 ขั้นตอน ดังตอไปนี้  
  ขัน้ตอนท่ีหนึง่  เปนข้ันประเมนิการสือ่สารภายใน
ตนเอง (intrapersonal evaluation)  เปนขั้นที่แตละฝายให
ความสําคัญกับการวิเคราะหกับประเด็นปญหาของความ
ขัดแยงดวยตนเองแตเพียงลําพัง ดวยการตอบคําถามสําคัญ
กับตนเองใหไดวา อะไรคือปญหาท่ีเกิดขึ้น รูสึกอยางไร 
ตองการอะไร อะไรคือขอเท็จจริง อะไรคือความคิดเห็น หรือ
ความรูสึกท่ีเกิดขึ้น ฯลฯ 
  ขัน้ตอนท่ีสอง  เปนข้ันการสือ่สารระหวางกนัเพือ่
ใหคําจํากัดความปญหา (interpersonal defi nition of the 
problem)  ข้ันตอนน้ีท้ังสองฝายตองเช่ือวาสามารถระบุปญหา
ที่เกิดข้ึนได โดยทั้งสองฝายตองใหความใสใจในการฟงกัน
และกัน แสดงออกใหอกีฝายเห็นวาเคารพในความคิดเห็นของ
เขา ความเห็นของเขาเปนสิง่ท่ีนาสนใจ และมคีณุคา ตรวจสอบ
ความถูกตองของการรับรูเก่ียวกับสิ่งที่ทั้งสองระบุเกี่ยวกับ
ปญหานั้น และแยกแยะขอเท็จจริงของปญหาออกจากความ
รูสึก 
  ขั้นตอนที่สาม การรวมกันแบงปนเปาหมาย 
(shared goal) หมายถึงทัง้สองฝายรวมกันระบุสิง่ทีเ่ปนความ
ตองการของแตละฝาย โดยพิจารณาความตองการที่ตรงกัน
หรือคาบเกี่ยวกัน
   ขั้นตอนที่สี่ หาแนวทางหรือคําตอบที่เปนไปได 
(possible solution) โดยหาทางเลือกหรือทางออกใหมาก
ที่สุดเทาท่ีเปนไปได แลวคอยๆ ตัดทางเลือกที่ไมสามารถ
ยอมรับรวมกันไดเหลือไวเพียงทางเลือกท่ีพอยอมรับได
บางครั้งเมื่อเกิดความขัดแยง ทั้งสองฝายมักพุงประเด็นไป
ที่ความเห็นท่ีไมตรงกันนั้นแตเพียงอยางเดียว โดยลืมมอง
ถึงประเด็นที่ทั้งสองฝายเห็นรวมกันได การหาจุดรวมกันได
นาจะเปนจุดเริ่มตนของลดปญหาความขัดแยงท่ีเกิดขึ้น 
อยางไรก็ตาม ในสังคมบางวัฒนธรรมโดยเฉพาะสังคมไทย 
เรื่องของการรักษาหนา และศักดิ์ศรี เปนเรื่องท่ียอมไมได
ดงันัน้การส่ือสารจะตองคํานงึอยูตลอดเวลาวาจะตองไมทาํให
อีกฝายรูสึกอับอาย
   ขั้นตอนที่หา การช่ังนาํหนักระหวางทางออกกับ
เปาหมาย (weighing goals against solutions)  ในข้ันตอนน้ี
ทั้งสองฝายอาจพบทางออกสําหรับความตองการของทั้ง
สองฝาย  ซึง่แตละฝายอาจไมไดตามความตองการท้ังหมดของ
ตัวเองแตพอจะรับได 
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   ขั้นที่หก  การประเมินขอสรุป (evaluate the solution) หลังจากท่ีไดทําตามขอสรุปหรือทางออกใหกับปญหาที่
เกิดขึน้ระหวางสองฝายระยะหน่ึงผานไปแลว ทัง้สองฝายอาจรวมกันประเมินวาทางออกน้ีเปนทางออกท่ีใหผลดีหรือควรปรับปรุง 
เพื่อสรางความเขาใจและใหไดแนวทางที่ดีในการแกไขความขัดแยงอยางยั่งยืน
   ตัวอยางของงานวิจัยที่ยืนยันถึงวิธีการรวมมือและวิธีการคลี่คลายความขัดแยงระหวางบุคคลอยางเปนขั้นตอน
วาเปนวิธีการที่ไดรับความนิยมในปจจุบันและเกิดผลดีตอการลดปญหาความขัดแยง เชน งานวิจัยเรื่อง การจัดการความขัดแยง
ภายในองคกรของพนักงานธนาคารพาณิชยกลุมเจนเนอรเรช่ันวาย (Ngamboontham, Numprasertchai, & Siriwongse, 
2015)  ซึ่งพบวา วิธีการจัดการความขัดแยงในแบบการประสานประโยชนดวยการสรางการรวมมือเปนรูปแบบที่พนักงาน
เจนเนอรเรช่ันวายใชมากท่ีสดุในทุกสาเหตุของการเกิดความขัดแยงทกุประเภทโดยผูวจิยัยงัไดใหขอเสนอแนะวา การสรางบริบท
ทีเ่สรมิสรางความไววางใจ และสงเสรมิการสือ่สารแบบเปด (open communication) เพือ่ใหเกิดการแลกเปลีย่นขอมลู มคีวาม
เขาใจซึ่งกันและกัน จัดเปนการสนับสนุนใหการจัดการความขัดแยงแบบประสานประโยชนมีประสิทธิผล 

บทสรุป
 ความขัดแยงระหวางบุคคลเปนกระบวนการพลวัตท่ีเกิดข้ึนระหวางสองฝายท่ีมีความเก่ียวของกัน ในขณะท่ีทั้งสองฝาย
ตางแสดงออกทางอารมณในทางลบ ดวยการแสดงความไมเห็นดวย และขัดขวางตอการบรรลุเปาหมายของอีกฝาย ความขัดแยง
แบงไดเปน 4 ประเภท คือความขัดแยงแบบเทียม ความขัดแยงแบบพ้ืนฐานทั่วไป ความขัดแยงท่ีเกิดจากการถือตนเองเปนใหญ 
และประเภทสุดทายคือความขัดแยงอันสืบเนื่องจากการสื่อสารผานสื่อออนไลนที่มีแนวโนมเกิดเพิ่มขึ้นในปจจุบัน 
 วิธีการท่ีแตละบุคคลตอบสนองตอความขัดแยงท่ีเกิดข้ึนระหวางบุคคลมีลักษณะแตกตางกัน ในเร่ืองของการใหผล
เชิงบวกหรือเชิงลบตอการแกไขปญหาความสัมพันธอันเนื่องมาจากความขัดแยง ขึ้นอยูกับความสามารถในการแกไขความ
ตึงเครียดและรักษาความสัมพันธที่มีตอกัน และการแสดงออกหรือตอบสนองตอความขัดแยงมีทั้งในลักษณะของการจัดการ
ตอประเด็นปญหาความขัดแยง หรือไมจัดการกับปญหา รูปแบบในการจัดการความขัดแยง จึงสามารถดําเนินการไดในรูปแบบ
ตางๆ คือ การแขงขันหรือการเอาชนะ การหลีกเลี่ยง การยอมให การประนีประนอม และการรวมมือ 
 การคลี่คลายความขัดแยงระหวางบุคคลที่มีประสิทธิภาพเทานั้นจะชวยทําใหสามารถดํารงความสัมพันธหรือเกิดการ
เปล่ียนแปลงดานความสัมพันธระหวางกันและกันเชิงบวก ชวยใหคูขัดแยงเรียนรูซ่ึงกันและกัน และใชโอกาสจากความขัดแยงน้ัน
เพือ่ทบทวนสรางความสัมพันธทีด่ใีหเกดิขึน้ และหากความขัดแยงระหวางบุคคลเปนความขัดแยงระหวางการทํางาน กส็ามารถ
ใชประโยชนจากความขัดแยงนัน้ใหเปนแรงผลักดัน กอใหเกิดนวัตกรรมในองคการ ทาํใหเกิดแรงจูงใจในการสรางสรรค และเกิด
การผนึกความรวมมือแบงปนขอมลูประสบการณระหวางท่ีเกิดความขัดแยงดงักลาว  ทัง้นี ้การส่ือสารนับเปนเคร่ืองมือสาํคญัใน
ทุกขั้นตอนของการสรางความรวมมือ เพื่อลดปญหาและหาทางออกใหกับความขัดแยงรวมกัน การใชทักษะการสื่อสารทั้ง
วจันภาษาและอวัจนภาษา โดยยึดหลกัการส่ือสารเพ่ือแสวงหาความรวมมือท่ีทัง้สองฝายยอมรับรวมกันไดมากท่ีสดุเปนแนวทาง
ที่คูขัดแยงควรใหความสําคัญ
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