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“ ทีใ่ ดมีความข ัดแย้ง ทีน
่ น
่ ั ย่อมมีโอกาสในการพ ัฒนา
แต่ถา้ ทีใ่ ดมีความข ัดแย้งอย่างรุนแรง ทีน
่ น
่ ั เปรียบก ับสมรภูมริ บทีจ
่ ะต้องมีฝ่ายใดฝ่ายหนึง่ เป็นฝ่ายพ่ายแพ้ไปในทีส
่ ุด ”

จากคํากล่าวนี ้ แสดงให้ เห็นว่าความขัดแย้ งมีโอกาสเป็ นไปได้ ทงเชิ
ั ้ งบวกและลบ ความขัดแย้ งในระดับที่
พอเหมาะจะช่วยให้ เกิดความคิดเห็นใหม่ แต่ถ้ามีความขัดแย้ งกันมากเกินไป ก็อาจจะทําให้ เกิดความเสียหายได้
เช่นกัน
ลองนึกภาพดูวา่ ถ้ าองค์การใดองค์การหนึง่ ไม่เคยมีความขัดแย้ งกันเลยแม้ กระทัง่ ความคิดเห็น ใครเสนอ
อะไรผู้บริ หารคนที่เหลือในห้ องประชุมเห็นด้ วยและคล้ อยตามกันหมด หรื อองค์การที่มีผ้ นู ําที่มีอํานาจและบารมีสงู
มากอยู่คนหนึง่ ที่ทกุ คนในห้ องประชุมเกรงใจ (ทังๆที
้ ่คนๆนันไม่
้ ใช่กรรมการผู้จดั การหรื อซีอีโอเป็ นเพียงผู้
บริ หารงานฝ่ ายใดฝ่ ายหนึง่ เท่านัน)
้ พูดอะไรทําอะไรออกมาทุกคนเชื่อหมดไม่มีใครกล้ าเสนอความคิดเห็นที่
แตกต่าง ท่านคิดว่าจะเกิดอะไรขึ ้นกับองค์การลักษณะนี ้
เราจะต้ องยอมรับความจริ งข้ อหนึง่ นัน่ ก็คือ คนเกิดมาบนพื ้นฐานของความแตกต่างทังรู้ ปลักษณ์ นาม
ลักษณ์(ความคิด ความเชื่อ ทัศนคติ) และเบื ้องหลังการถ่ายทําของชีวิตแต่ละคน (สถานะครอบครัว สถานะทาง
การเงิน การศึกษา ฯลฯ) นอกจากนี ้ ถ้ าเป็ นองค์การก็ต้องยอมรับความจริ งเพิ่มขึ ้นมาอีกข้ อหนึง่ คือ การทํางานของ
แต่ละสายงานย่อมมีความขัดแย้ งกันโดยลักษณะงานอยู่แล้ ว เช่น ฝ่ ายผลิตกับฝ่ ายตรวจสอบคุณภาพ ฝ่ าย
ตรวจสอบระบบภายในกับทุกหน่วยงาน ฯลฯ ทังนี
้ ้เพื่อให้ เกิดการตรวจสอบและถ่วงดุลอํานาจซึง่ กันและกัน เพื่อ
ป้องกันไม่ให้ ฝ่ายใดฝ่ ายหนึง่ มีอํานาจมากจนเกินไป และเป็ นกลไกที่จะช่วยให้ ผ้ ถู ือหุ้นหรื อนักลงทุนมัน่ ใจได้ วา่
องค์กรสามารถดูแลและรักษาผลประโยชน์ให้ กบั เขาได้ อย่างเต็มที่

ความขัดแย้ งที่เกิดขึ ้นในองค์การมีตงแต่
ั ้ ระดับพนักงานจนถึงระดับผู้บริ หาร มีตงแต่
ั ้ เรื่ องเล็กๆ
กระจุ๋มกระจิ๋ม ขี ้หมูราขี ้หมาแห้ งไปจนถึงเรื่ องสําคัญๆต่อความอยู่รอดขององค์การ มีตงแต่
ั ้ ความขัดแย้ งทาง
ความคิดส่วนบุคคล จนไปถึงความขัดแย้ งระดับหน่วยงานหรื อกลุม่ ย่อยๆในองค์การ
ดังนัน้ จึงเป็ นไปไม่ได้ เลยที่จะห้ ามไม่ให้ เกิดความขัดแย้ งขึ ้นในองค์การ แต่องค์การยังมีทางออกและ
ทางเลือกที่จะช่วยให้ ความขัดแย้ งอยู่ในระดับที่เหมาะสมหรื อเปลี่ยนความขัดแย้ งให้ เป็ นพลังได้ ทางเลือกที่วา่ นี ้ก็
คือ “ การบริหารความขัดแย้ ง (Conflict Management)”
ปั ญหาความขัดแย้ งในองค์การในระดับพนักงานหรื อหน่วยงานย่อย ไม่คอ่ ยยุ่งยากมากนัก เพราะมี
ผู้รับผิดชอบในการแก้ ไขปั ญหาอยู่หลายคนหลายระดับ แต่ปัญหาความขัดแย้ งที่ถือเป็ นปั ญหาใหญ่และเป็ นที่
หนักใจของผู้บริ หารระดับสูงของหลายๆองค์การในปั จจุบนั คือ ความขัดแย้ งระหว่างผู้บริ หารในองค์การที่มี
ตําแหน่งรองๆลงมาจากผู้บริ หารระดับสูง เช่น ความขัดแย้ งระหว่างรองประธานกรรมการบริ หาร (Vice
President) หรื อระหว่างผู้อํานวยการฝ่ าย (Director) ต่างๆ เพราะผู้ที่ขดั แย้ งกันไม่ใช่เด็กๆ แต่ละคนล้ วนแล้ วแต่
เขี ้ยวลากดิน และจะแก้ ไขปั ญหาโดยการปลดออกเหมือนพนักงานระดับปฏิบตั ิก็คงจะยาก เพราะการปลด
ผู้บริ หารคนใดคนหนึง่ ออกอาจจะส่งผลกระทบต่อองค์การอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้บริ หารบางคนที่กมุ
ความลับของบริ ษัทไว้ มาก มีลกู ค้ าอยู่ในมือ หรื อมีเส้ นสายเชื่อมต่อกับผู้ถือหุ้นใหญ่ เผลอๆปลดออกก็อาจจะไม่
ยอมออกก็ได้ เพราะมีอํานาจต่อรองสูง จึงทําให้ ผ้ บู ริ หารระดับสูงเกิดอาการกลืนไม่เข้ าคายไม่ออก เพราะไม่
สามารถตัดใครออกได้ และไม่สามารถเรี ยกคูก่ รณีมานัง่ จับมือกันได้ เหมือนกับเด็กที่ทะเลาะกัน
ในฐานะที่ผมเคยอยู่ เคยเห็น และเคยได้ ยินเรื่ องความขัดแย้ งกันระหว่างผู้บริ หารขององค์การต่างๆ
ประกอบกับเคยได้ มีโอกาสเข้ าไปมีสว่ นร่ วมในการให้ คําแนะนําปั ญหาเกี่ยวกับความขัดแย้ งให้ กบั องค์การต่างๆมา
บ้ าง จะขอนําเสนอแนวคิดและแนวทางในการบริ หารความขัดแย้ งระหว่างผู้บริ หารในองค์การดังนี ้
•

อย่ าอินไปกับตัวของปัญหา แต่ จงหาสาเหตุ

อยากให้ ผ้ บู ริ หารระดับสูงจงมองว่าไม่ว่าปั ญหาของคนระดับไหน ย่อมจะมีรูปแบบของความขัดแย้ งที่ไม่
แตกต่างกัน เช่น ขัดแย้ งกันเรื่ องความคิด ความรู้ สกึ ทัศนคติ ความเชื่อ ขัดแย้ งกันเรื่ องผลประโยชน์ หรื อขัดแย้ ง
กันเรื่ องข้ อมูลข้ อเท็จจริ ง เมื่อได้ ทราบแล้ วว่าผู้บริ หารแต่ละคูแ่ ต่ละกลุม่ ที่ขดั แย้ งกันนันมี
้ รูปแบบการขัดแย้ งกัน
แบบไหน ก็คอ่ ยเจาะลึกลงไปดูตอ่ ว่าสาเหตุหรื อจุดเริ่ มต้ นของความขัดแย้ งที่แท้ จริ งนันเกิ
้ ดจากอะไร เกิดขึ ้น
เมื่อไหร่ เช่น ผู้บริ หารหลายคนขัดแย้ งกันเพราะอีกคนหนึง่ เข้ ามาทีหลัง ได้ ผลประโยชน์สงู กว่า ดีกว่าตัวเองที่อยู่มา
นานกว่า อายุมากกว่า (รับไม่ได้ ) ซึง่ ถ้ าวิเคราะห์กนั จริ งๆแล้ วจะพบว่าสาเหตุที่แท้ จริ งของความขัดแย้ งไม่ได้ มา
จากนิสยั ส่วนบุคคล แต่มาจากระบบการจ่ายผลตอบแทนขององค์การ ที่ไม่เป็ นธรรมหรื อไม่มีระบบการสื่อสารที่ดี
พอ ดังนัน้ เมื่อไม่ชอบตรงที่เขาได้ ผลตอบแทนสูงกว่าแล้ ว ก็พาลไปถึงเรื่ องความขัดแย้ งในเรื่ องงาน ขัดแย้ งระหว่าง
หน่วยงานได้ เหมือนกัน

เมื่อวิเคราะห์หาสาเหตุที่แท้ จริ งของปั ญหาได้ แล้ ว ก็ไม่น่าจะเป็ นเรื่ องยากต่อการเลือกหรื อกําหนด
มาตรการในการแก้ ไข เช่น ถ้ ามีผ้ จู ดั การคนหนึง่ มีรถประจําตําแหน่ง(ไม่ทราบว่าเพราะอะไร เป็ นปั ญหาที่เกิดมา
นานแล้ ว) ในขณะที่ผ้ จู ดั การในระดับเดียวกันอีกหลายคนไม่มี วิธีการที่บางองค์การนํามาใช้ คือถ้ าผู้จดั การคนที่ได้
รถประจําตําแหน่งนันมี
้ ความสามารถเพียงพอก็เลื่อนตําแหน่งให้ ขึ ้นไปอยู่ในระดับที่มีรถประจําตําแหน่งก็จบ
หรื อไม่ก็ต้องยึดรถคืน แต่ถ้าทําอย่างมืออาชีพคือการเสนอทางเลือกให้ หลายๆทางเช่น จ่ายเงินชดเชยค่ารถประจํา
ตําแหน่งให้ เป็ นเงินช่วยเหลือก้ อนหนึง่ หรื อจะรวมกับเงินเดือน(แต่ต้องทอนให้ น้อยลงก่อนนะครับ) เพราะคนบาง
คนมีรถส่วนตัวอยู่แล้ ว ถ้ าได้ เงินก็อาจจะอยากขับรถส่วนตัวมากกว่ารถประจําตําแหน่ง ในขณะเดียวกัน การ
จ่ายเงินชดเชยนันจะมี
้ ข้อดีตรงที่วา่ ถึงแม้ ผ้ จู ดั การคนอื่นจะรู้ สกึ ไม่ดีอยู่ก็น่าจะดีกว่าการที่ผ้ จู ดั การคนอื่นๆ เห็น
ผู้จดั การคนนันขั
้ บรถประจําตําแหน่งมาเสียดแทงใจอยู่ทกุ เมื่อเชื่อวันนะครับ จงเชื่อว่าคนไทยลืมง่ายนะครับ ถ้ าไม่
มีหลักฐานมาปรากฏให้ เห็นอยูก่ บั ตา
•

ยุให้ แตก แล้วค่อยประสาน

ความขัดแย้ งของผู้บริ หารบางคูบ่ างกลุม่ เข้ าลักษณะเหมือน “ ยิ่งห้ าม เหมือนยิ่งยุ ” เพราะถือว่า
ผู้บริ หารเบอร์ หนึง่ จะลงมาห้ ามอยู่ประจํา ทะเลาะกันไปเดี๋ยวก็มาคนมาห้ ามเอง ผมแนะนําว่าบางครัง้ ต้ องปล่อย
ให้ ทะเลาะกันให้ เข็ด ทะเลาะกันจนแย่ก่อนแล้ วค่อยลงไปช่วย อาจจะได้ ผลเหมือนกันนะครับ เพราะถ้ ายังไม่เห็น
ความเจ็บปวด ยังไม่เห็นความเสียหายขององค์การ ความขัดแย้ งก็อาจจะยังคงมีอยู่ตอ่ ไป บางครัง้ ผู้บริ หารอาจจะ
ต้ องทําตัวเป็ นบางช่างยุเสียบ้ าง อาจจะยุเองหรื อยุผ่านตัวกลางก็ได้ จนถึงจุดวิกฤติแล้ วค่อยเป็ นพระเอกขี่ม้าขาว
ไปช่วย น่าจะดูดีกว่านะครับ
•

ใช้ สถานการณ์ เป็ นเครื่องมือ

ผู้บริ หารบางคนขัดแย้ งกันเพราะเพียงเหตุการณ์เพียงเล็กน้ อย เช่น ทะเลาะกันเรื่ องลูกน้ อง แต่ด้วยศักดิ์
และศรี (ทังๆที
้ ่กินไม่ได้ ) ก็ทําให้ ทงสองฝ่
ั้
ายไม่ยอมก้ มหัวให้ กบั อีกฝ่ ายหนึง่ ความหมางเมินที่เกิดขึ ้นเพียงอารมณ์ชวั่
วูบ พอฟอร์ มกันไปนานๆก็กลายเป็ นความหมางเมินถาวร และถ้ าความสัมพันธ์ของผู้บริ หารสองคนนี ้
เปรี ยบเสมือนเส้ นดายที่เชื่อมต่อกันเพียงเส้ นเดียวแล้ ว เมื่อมีความขัดแย้ งกันในงานเพียงเล็กน้ อยก็สามารถทําให้
เส้ นด้ ายที่เหลืออยู่เพียงเส้ นเดียว(ไม่เกลียดแต่เฉยๆ) อาจจะขาดลงได้ และทังสอยฝ่
้
ายก็จะกลายเป็ นคนละฝั่ งคน
ด้ านคนละขัวไปทั
้ นที ซึง่ ถ้ าเป็ นเช่นนี ้ก็จะยากต่อการเชื่อมต่อ
วิธีการแก้ ไขปั ญหาความขัดแย้ งระหว่างผู้บริ หาร บางครัง้ จะต้ องรอจังหวะ หรื อเหตุการณ์บางอย่างเข้ า
มาช่วย เพราะทํางานอยู่ดีๆ กรรมการผู้จดั การจะเรี ยกทังสองฝ่
้
ายที่เป็ นคูก่ รณีไปให้ มาคืนดีกนั คงจะไม่ได้ บาง
องค์การอาศัยเหตุการณ์ตอนไปทําวอคแเรลลี่ จับทังคู
้ น่ อนด้ วยกัน จับทังคู
้ ท่ ํากิจกรรมร่ วมกัน วิธีนี ้ก็ได้ ผลบ้ างไม่
ได้ ผลบ้ างก็ต้องประเมินกันเอาเองนะครับ เพราะบางคูพ่ อรู้ วา่ ถูกจับคูใ่ ห้ อยู่ด้วยกัน ก็อาจจะมีบางคนหนีกลับบ้ าน
ไปเลย หรื อบางคูอ่ าจจะยิ่งมีเรื่ องทะเลาะกันมากขึ ้นก็ได้ สิ่งที่ผมอยากจะแนะนําคือการอาศัยจังหวะที่คกู่ รณีคน

ใดคนหนึง่ ประสบความยากลําบากในชีวิต เช่น สูญเสียบุคคลที่รัก เจ็บป่ วย ฯลฯ แล้ วเราในฐานะผู้บริ หารใน
ระดับสูงอาจจะชวนกรณีไปเยี่ยม ไปร่ วมงานศพญาติของอีกคนหนึง่ หรื ออาจจะมอบหมายให้ กรณีไปเป็ นตัวแทน
บริ ษัททําหน้ าที่แทนผู้บริ หารระดับสูงก็ได้ เราต้ องไม่ลืมว่าคนจะเปิ ดใจรับสิ่งต่างๆก็ตอ่ เมื่อชีวิตตัวเองอยู่ใน
สถานการณ์ที่ยํ่าแย่ ในขณะเดียวกันคนเราจะลดทิฐิก็ตอ่ เมื่อเห็นผู้อื่นลําบากไม่วา่ จะเป็ นร่ างกายหรื อจิตใจ
•

เทคนิคการสลายพลัง

บางครัง้ ความขัดแย้ งระหว่างผู้บริ หารเพียงสองคนอาจจะลุกลามกลายเป็ นความขัดแย้ งระหว่างทีม
ผู้บริ หารกับคนบางคนหรื อระหว่างสองทีมขึ ้นไป พูดง่ายๆคือใครทีขดั แย้ งกับคนอื่นก็มกั จะหาพวกมาอยู่ฝ่าย
เดียวกับตนเองให้ มากขึ ้น ทังนี
้ ้เพื่อให้ ตวั เองดูดี ใครที่เป็ นหัวเดียวกระเทียมลีบก็แย่หน่อย เช่น ผู้บริ หารสายโรงงาน
รวมหัวกันไม่ชอบผู้บริ หารของสายงานบัญชี เวลาอยู่ในห้ องประชุมผู้บริ หารสายงานบัญชีก็มกั จะโดนรุ มสกรัมทาง
คําพูดอยู่คนเดียว
วิธีการหรื อแนวทางในการบริ หารความขัดแย้ งอย่างหนึ่งที่อาจจะนํามาใช้ ได้ ผลกับกรณีที่มีความขัดแย้ ง
เป็ นทีมหรื อเป็ นกลุม่ คือ การสลายพลังความขัดแย้ งจากคนแต่ละคน โดยเริ่ มจากคนที่ไม่ได้ ขดั แย้ งแต่ทําตัวอยู่ฝ่าย
เดียวกับอีกฝ่ ายหนึง่ ถือเป็ นยุทธการการรบแบบกองโจร เช่น ชวนผู้บริ หารที่เป็ นสมาชิกของอีกฝ่ ายหนึง่ ไปทํางาน
ต่างจังหวัด ทานข้ าว ประชุมกับชาวต่างชาติ ฯลฯ ร่ วมกับผู้บริ หารอีกฝ่ ายหนึง่ (กรุ ณานํามาครัง้ คนนะครับ อย่า
นํามานัง่ พร้ อมๆกันหลายๆคนเพราะจะห้ ามพลังกลุม่ ไม่ไหว) ทําให้ ทงสองคนซึ
ั้
ง่ ไม่ได้ เป็ นคูอ่ ริ โดยตรงเริ่ มมีการ
พูดคุยร่ วมกิจกรรมกันมากขึ ้น ทําให้ ผ้ บู ริ หารที่เป็ นสมาชิกของอีกฝ่ ายหนึง่ เริ่ มยอมรับผู้บริ หารฝ่ ายตรงกันข้ ามมาก
ยิ่งขึ ้น ใช้ วิธีนี ้ค่อยๆเก็บไปทีละคนๆ สุดท้ ายพลังร่ วมของความขัดแย้ งก็จะถูกสลายให้ เหลือน้ อยลงได้ ครับ
•

ทาหน้ าทีเ่ ป็ นเบรกเมื่ออุณหภูมิเริ่มสู ง

ความขัดแข้ งบางเรื่ องบางกลุม่ บุคคลเป็ นเรื่ องที่ดี เพราะจะช่วยให้ เห็นมุมมองในเรื่ องเดียวกันทังสองด้
้
าน
เสมอ (เพราะคูก่ รณีมกั จะพยายามมองคนละด้ านกับอีกฝ่ ายหนึง่ อยู่แล้ ว) ผู้บริ หารระดับสูงมีหน้ าที่เพียงคอยแตะ
เบรคในกรณีที่เริ่ มมีความรุ นแรงของความขัดแย้ งเพิ่มมากขึ ้นเท่านัน้ ส่วนความขัดแย้ งในระดับปกติก็ปล่อยไปให้
เป็ นธรรมชาติของมันเอง ที่ประชุมจะได้ มีรสชาติมากขึ ้น ครัง้ นี ้อาจจะเห็นด้ วยกับความคิดของฝ่ ายหนึง่ ครัง้ ต่อไป
ก็อาจจะเห็นด้ วยกับความคิดของอีกฝ่ ายหนึง่ อย่างนี ้ก็อยู่กนั ได้ นาน
•

ยืมมือที่สาม

บางครัง้ ผู้บริ หารซึง่ ถือเป็ นคนในครอบครัวเดียวกันจะขาดความน่าเชื่อถือจากคูก่ รณี เพราะแต่ละฝ่ ายก็
มักจะคิดว่าผู้บริ หารระดับสูงเข้ าข้ างอีกฝ่ ายหนึง่ ถ้ าเป็ นเช่นนี ้ผู้บริ หารอาจจะต้ องขอยืมมือบุคคลภายนอกที่เรา
เรี ยกว่าเป็ นที่ปรึกษาให้ เข้ ามาช่วยบริ หารความขัดแย้ งแทนก็ได้ เนื่องจากคนภายนอกไม่ร้ ู วา่ ใครขัดแย้ งกับใคร
ดังนัน้ จึงให้ ความสําคัญกับทังสองฝ่
้
ายเท่าๆกัน คูก่ รณีก็อาจจะไว้ ใจมากกว่า ที่ปรึกษาที่วา่ นี ้ถ้ าเป็ นนักจิตวิทยาได้

ยิ่งดีหรื อที่ปรึกษาที่มีจิตวิทยาสูงหน่อยก็จะได้ ผลมากยิ่งขึ ้น เพราะแรกๆทังสองฝ่
้
ายก็จะสาดโคลนใส่กนั ผ่านบุคคล
ที่สาม เมื่อโคลนหมดก็อาจจะเป็ นโอกาสที่จะโน้ มน้ าวให้ ทงคู
ั ้ ห่ นั หน้ าเข้ าหากันมากขึ ้น ข้ อดีของที่ปรึกษาคือไม่ได้
อยู่ในองค์การตลอดเวลาจึงไม่มีโอกาสสร้ างผลกระทบเชิงลบต่อคูก่ รณีได้ ดังนัน้ ที่ปรึกษาจึงมีแต่คะแนนบวกอยู่
ในใจของทังสองฝ่
้
าย
•

ทาการตลาดกับคนรอบข้าง

การบริ หารผู้บริ หารบางครัง้ บางคนทําได้ ยาก เพราะคนเหล่านี ้ผ่านร้ อนผ่านหนาวมามากจนไม่สามารถ
ใช้ กลยุทธ์ใดๆ จัดการกับเขาได้ เลย แต่ต้องไม่ลืมว่าคนเราทุกคนย่อมมีจดุ อ่อนในชีวิต ในเมื่อหาจุดอ่อนในชีวิตการ
ทํางานไม่เจอ ก็ต้องขยายวงกว้ างออกไปหาจุดอ่อนที่คนรอบข้ างโดยเฉพาะคนในครอบครัว ผู้บริ หารบางคนรักลูก
มาก บางคนรักคูส่ มรสมาก บางคนรักบุพการี มาก บางคนกลัวภรรยา
เราจะเห็นว่าสินค้ าบางตัวไม่ได้ ยิงโฆษณาโดยตรงไปที่ตวั สินค้ าหรื อตัวลูกค้ า แต่เป็ นการสร้ างกระแส
ตลาด เป็ นการสร้ างค่านิยมของคนรอบข้ าง อย่างนี ้เราเรี ยกว่าเป็ นการทําการตลาดแบบกระทบชิ่ง โดยใช้ กระแส
เป็ นตัวสร้ างความอยากให้ กบั ลูกค้ าเพื่อวิ่งมาหาสินค้ าตัวนันๆ
้ เช่น โฆษณาว่าสมุนไพรดีอย่างนันดี
้ อย่างนี ้ โดยที่
ไม่ต้องบอกเลยว่าบริ ษัทเราขายสมุนไพรอะไร แต่ถ้าคนมีความห่วงใยตัวเองมากขึ ้น เห็นความสําคัญของสมุนไพร
มากขึ ้น แน่นอนว่าผลสุดท้ ายก็จะกลับมาที่ตวั สินค้ าอย่างแน่นอน
ดังนัน้ ถ้ าจะบริ หารความขัดแย้ งระหว่างผู้บริ หารภายในองค์การอาจจะต้ องมองกว้ างและมองไกลออก
ไปสูช่ ีวิตของผู้บริ หารที่อยู่ภายนอกองค์การ ผสมผสานกับกลยุทธ์การตลาด โดยการทําการตลาดกับครอบครัว
ของผู้บริ หารที่มีความขัดแย้ งกัน เช่น มีการนําสมาชิกของครอบครัวผู้บริ หาร(ไม่ต้องให้ ผ้ บู ริ หารเข้ าร่ วมก่อนใน
ช่วงแรก)มาทํากิจกรรมร่ วมกัน โอกาสที่สมาชิกหลังบ้ านของผู้บริ หารที่เป็ นคูก่ รณีกนั จะทําความรู้ จกั สนิทสนมกันก็
มีมากขึ ้น ถ้ าคิดว่าคูส่ มรสอาจจะยากเพราะนอนฟั งแฟนเล่าถึงคูอ่ ริ ให้ ฟังอยู่บ่อยๆ ก็อาจจะเลือกไปทําการตลาดที่
ลูกของทังสองฝ่
้
ายก่อนก็ได้ เพราะรับรองได้ วา่ ผู้ที่เป็ นพ่อหรื อแม่คงจะยังไม่เล่าเรื่ องคูอ่ ริ ในที่ทํางานให้ ลกู ฟั งอย่าง
แน่นอน เมื่อลูกใกล้ ชิดกัน ต่อไปก็อาจจะดึงสมาชิกคนอื่นๆที่เหลือในครอบครัวมาทํากิจกรรมร่ วมกัน จนที่บ้านเป็ น
พวกเดียวกันแล้ ว ค่อยวกกลับมาถึงคูก่ รณีตวั จริ งในภายหลัง
สรุ ป ถึงแม้ วา่ ความขัดแย้ งระหว่างผู้บริ หารในองค์การไม่สามารถห้ ามไม่ให้ เกิดขึ ้นได้ แต่เราสามารถ
บริ หารความขัดแย้ งที่เกิดขึ ้นให้ สร้ างพลังไปในทิศทางที่ต้องการได้ สามารถควบคุมระดับของความขัดแย้ งให้ อยู่
ในระดับที่เหมาะสมได้ ดังนัน้ ผมเชื่อว่าจากแนวทางและตัวอย่างที่ได้ เขียนมาทังหมดนี
้
้น่าจะช่วยให้ ผ้ บู ริ หาร
ระดับสูงที่กําลังประสบปั ญหาทีมงานผู้บริ หารมีความขัดแย้ งกันอยู่ เกิดแนวคิดและสามารถกําหนดแนวทางใน
การนําไปประยุกต์ใช้ กบั การบริ หารความขัดแย้ งในองค์การของท่านได้ บ้างนะครับ

