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ไม่ว่าคุณจะทางานอะไรก็ตามความขัดแย้ งย่อมจะเกิดขึ ้นได้ ทุกที่ ทุกเวลา และทุกเมื่อ และคงจะไม่มีใครหนี
ปั ญหาความขัดแย้ งได้ ซึ่งความขัดแย้ งเป็ นรู ปแบบของพฤติกรรมในลักษณะหนึ่งที่เกิดขึ ้นจากความคิดเห็น คาพูด และ
การกระทาที่ไม่ตรงกันหรื อสอดคล้ องกันระหว่างคนสองคนหรื อมากกว่า ทังนี
้ ้เบื ้องหลังของความขัดแย้ งที่เกิดขึ ้นอาจจะมา
จากผลประโยชน์ที่ไม่ตรงกัน หรื อความต้ องการแสดงอานาจ เมื่ออานาจถูกริ ดรอนสิทธิ์ ก็จะเป็ นเหตุจุดประกายให้ คนเกิด
ความขัดแย้ งขึ ้น และเป็ นที่แน่นอนว่า....ที่ใดมีความขัดแย้ งเกิดขึ ้น...ที่นนั่ ย่อมมีปัญหาอย่างแน่นอน ซึง่ ปั ญหาจะเกิดขึ ้นใน
ลักษณะที่แตกต่างกันไป ขอให้ พิจารณาว่าคุณเคยประสบปั ญหาดังต่อไปนี ้หรื อไม่
1. การไม่ให้ ข้อมูลหรื อความร่วมมือใดๆ หรื อบางครัง้ อาจเกิดการกัก๊ ข้ อมูล กว่าจะได้ เอกสารหรื อข้ อมูลต่าง ๆ ต้ อง
ใช้ ระยะเวลานานมาก หรื อไม่ได้ เลย...คุณเคยไหมว่า คุณขอข้ อมูลจากคนคนหนึ่งที่เค้ าไม่ค่อยถูกชะตากับคุณ
และกว่าจะได้ ข้อมูลที่ต้องการจากคนคนนันปาเข้
้
าไปสองหรื อสามสัปดาห์
2. การกลัน่ แกล้ ง ใส่ร้าย การพูดจาเสียดสี ทาให้ คนอื่นเข้ าใจผิด หรื อเกิดความคิดเชิงลบ (Negative Thinking) กับ
คน ๆนัน้ โดยไม่วา่ เค้ าจะทา พูด หรื อคิดอะไร คุณคิดกับเค้ าในทางลบ และนาไปพูดต่อในทางลบเช่นเดียวกัน
3. การแสวงหาพรรคพวก พยายามสร้ างเครื อข่ายเพื่อให้ ตนเองมีอานาจและสามารถต่อรองกับคนที่ไม่ชอบหรื อไม่
พอใจได้ โดยจะเห็นได้ จากการแบ่งเป็ นก๊ ก เป็ นพวก และหากคนที่อยู่ในกลุม่ เดียวกันเริ่ มมีทศั นคติที่ไม่เป็ นตาม
เสียงส่วนใหญ่แล้ วหล่ะก็...แน่นอนคน ๆ นันก็
้ อาจถูกกลัน่ แกล้ ง เพราะเหตุวา่ ไม่ยอมคิดหรื อทาอะไรคล้ ายกัน
4. การสูญเสียคนดีมีฝีมือ ซึ่งปั ญหาข้ อนี ้จะเป็ นปั ญหาที่สาคัญและองค์กรไม่ควรละเลย แต่กลับควรตระหนักและ
เห็นความสาคัญในเรื่ องของการสูยเสียคนดีที่มีความรู้ ความสามารถ แต่กลับถูกกลัน่ แกล้ ง ใส่ร้าย โดยไม่
สามารถทนต่อแรงอิทธิพลของการแบ่งก๊ ก แบ่งเหล่าได้
มาถึงตรงนี ้ ดิฉนั อยากชี ้ให้ เห็นว่าความขัดแย้ งเป็ นสิ่งไม่ดี และควรหลีกเลี่ยงอย่างมาก พยายามอย่าให้ เจ้ าตัว
ความขัดแย้ งเกิดขึ ้นในองค์กรของคุณ.....การบริ หารความขัดแย้ ง (Conflict Management) เป็ นการแสดงพฤติกรรมใน
รูปแบบหนึง่ ของคนที่ต้องการให้ เกิดการทางานเป็ นทีม ความพยายามในการประนีประนอม ชักจูงและจูงใจให้ อีกฝ่ ายหนึ่ง
ซึ่งอาจเป็ นเพียงแค่คน ๆ เดียว สองคน สามคน หรื ออาจเป็ นกลุ่มคนก็ ย่อมได้ มีความเข้ าใจ ทัศนคติที่ดี เห็นชอบใน
ผลประโยชน์ร่วมกัน.... ทุกฝ่ าย ทุกกลุม่ ได้ รับความยุติกรรมร่วมกัน ความพยายามให้ เกิดสถานการณ์ในรู ปแบบของ "การ
ประสานประโยชน์ร่วมกัน" หรื อ Win - Win Situation

มีหลายต่อหลายองค์กรได้ เล็งเห็นถึงความสาคัญของการบริ หารความขัดแย้ งในองค์กร ถึงขนาดใช้ เป็ นปั จจัย
ประเมินผลการทางานปั จจัยหนึ่งในการวัดความสามารถ (Competency) ด้ านการบริ หารหรื อจัดการงาน (Managerial
Competency) ของพนักงานทังในระดั
้
บบริ หาร (Executive Level) และระดับปฏิบตั ิการ (Non-Executive Level) ซึ่งดิฉนั
ขอสรุ ปการบริ หารความขัดแย้ งที่เป็ นปั จจัยหนึ่งในการประเมินความสามารถด้ านการบริ หารหรื อการจัดการงาน โดย
แบ่งเป็ น 5 ระดับ ดังต่อไปนี ้
ระดับ
1
(ต่ากว่ามาตรฐานที่
กาหนดอย่างมาก)

ลักษณะพฤติกรรม





2
(ต่ากว่ามาตรฐาน ที่
กาหนด)





3
(ตามมาตรฐาน ที่กาหนด)






4
(สูง/เกินกว่า
มาตรฐานที่กาหนด)





5
(สูง/เกินกว่า
มาตรฐานที่กาหนดอย่าง
มาก)





ไม่สนใจที่จะเข้ าไปพูดคุยหรือไกล่เกลีย่ เมื่อเกิดความไม่เข้ าใจหรือความขัดแย้ งเกิดขึ ้นของคนในกลุม่
หรือทีมงาน
ยืนยันความคิดเห็นของตนเองโดยไม่รับฟั งความคิดเห็นของอีกฝ่ ายหนึ่ง
ไม่สามารถตัดสินปั ญหาหรือความขัดแย้ งต่าง ๆ ที่เกิดขึ ้น
ไม่พยายามอธิบาย หรือชี ้แจงเหตุผลใด ๆ เมื่ออีกฝ่ ายมีทศั นคติที่ไม่ดีเกิดขึ ้นกับตนเอง
หาโอกาสที่จะเข้ าไปชี ้แจงและแก้ ไขความขัดแย้ งที่เกิดขึ ้นกับตนเอง แต่ไม่พยายามที่จะเข้ าไปชี ้แจงอีก
ครัง้ หรือหลายๆ ครัง้ หากอีกฝ่ ายยังยืนยันความคิดของตน
รับฟั งสาเหตุของปั ญหาหรือความขัดแย้ งที่เกิดขึ ้นของคนในกลุม่ หรือทีมงาน
ตัดสินปั ญหาที่เกิดขึ ้นบนพื ้นฐานของข้ อมูลมากกว่าอารมณ์และความรู้สกึ
พยายามหาโอกาสมากกว่าหนึ่งครัง้ ในการชี ้แจงและไกล่เกลี่ยความขัดแย้ งที่เกิดขึ ้นกับตนเอง
รับฟั ง และให้ คาปรึกษาแนะนาในการแก้ ไขปั ญหาความขัดแย้ งต่าง ๆ ที่เกิดขึ ้นของคนในกลุม่ หรือ
ทีมงาน
พยายามสอบถามและค้ นหาข้ อมูลต่าง ๆ เพื่อประกอบการตัดสินปั ญหาที่เกิดขึ ้น
ตัดสินปั ญหาที่เกิดขึ ้นบนพื ้นฐานของเหตุผลและข้ อมูลต่าง ๆ มากกว่าอารมณ์และความรู้สกึ
ชี ้แจง อธิบายและยกตัวอย่างเหตุการณ์ตา่ ง ๆ เพื่อแก้ ไขปั ญหาความขัดแย้ งที่เกิดขึ ้นของคนในกลุม่
หรือทีมงาน
นาเสนอแนวทางเลือกหลาย ๆ ทางในการจัดการกับปั ญหาหรือความขัดแย้ งที่เกิดขึ ้นของคนในกลุม่
หรือทีมงาน
พยายามหาคาพูดเพื่อหลีกเลี่ยงปั ญหา หรือทาให้ สถานการณ์ที่กาลังตึงเครียดดีขึ ้น
ชี ้แจง อธิบายและยกตัวอย่างเหตุการณ์ตา่ ง ๆ เพื่อแก้ ไขปั ญหาความขัดแย้ งที่เกิดขึ ้นของคนที่อยู่นอก
กลุม่ หรือทีมงาน
นาเสนอและพิจารณาทางเลือกที่ดีทสี่ ดุ ในการจัดการกับปั ญหาหรือความขัดแย้ งที่เกิดขึ ้น
เป็ นตัวอย่างที่ดีของหน่วยงานและ/หรือองค์กรในการบริหารความขัดแย้ ง

จากพฤติกรรมต่าง ๆ ที่แบ่งเป็ น 5 ระดับที่กล่าวถึง จะเห็นได้ วา่ สิง่ สาคัญที่สดุ ในการบริ หารความขัดแย้ งที่เกิดขึ น้
ไม่ว่ากับตนเองหรื อกับบุคคลอื่นนันจะอยู
้
่ที่ตวั คุณเอง การบริ หารและควบคุมอารมณ์ของตนเอง หรื อที่เรี ยกกันว่า EQ :
Emotional Quotient ซึ่งเป็ นการปล่อยว่าง ไม่นาปั ญหาต่าง ๆ มาคิด การให้ อภัย และไม่พยายามนินทาว่าร้ ายผู้อื่น
พยายามเห็นอกเห็นใจผู้อื่นอย่างจริ งจัง และโดยเฉพาะการมองโลกในแง่ดี มองทางบวก (Positive Thinking) ไว้ เสมอ
เพียงเท่านี ้คุณก็จะเป็ นผู้หนึง่ ที่สามารถบริ หารและจัดการกับความขัดแย้ งที่เกิดขึ ้นได้ และสิง่ เหล่านี ้จะส่งผลให้ คณ
ุ ทางาน
อย่างมีความสุข
*** ความขัดแย้ งเกิดขึน้ ได้ ทุกเมื่อ แต่ คุณก็เป็ นผู้หนึ่งในการบริหารความขัดแย้ งได้ ทุกเมื่อเช่ นกัน****

