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เมื่อสัปดาห์ก่อนเพื่อนของผมโทรมาปรับทุกข์วา่ “ถ้ าหลังจากได้ รับโบนัสแล้ วจะรี บยื่นใบลาออกทันที” ซึง่ เขาเคย
บ่นให้ ผมฟั งหลายครัง้ ว่ามีปัญหาขัดแย้ งกับหัวหน้ า
ผมได้ พดู ให้ กาลังใจ และบอกให้ เพื่อนคนนี ้ไปคิดใหม่อีกสิบครัง้ เพราะการลาออกไม่ใช่เรื่ องล้ อเล่น ไหนจะต้ อง
หางานใหม่ ปรับตัวกับเพื่อร่ วมงาน และสภาพแวดล้ อมใหม่ๆอีก แล้ วถ้ าเจอหัวหน้ าแย่กว่านี ้ล่ะจะไม่มีปัญหาอยู่อีกเหรอ
การที่ตดั สินใจลาออกเพื่อยุติการแก้ ไขปั ญหานัน้ คงไม่น่าจะดีเท่าไร เพราะทุกที่ก็มีปัญหาความขัดแย้ งด้ วยกันทังนั
้ นจริ
้ ง
ไหมครับ?
หลังจากที่ได้ ให้ คาปรึ กษากับเพื่อนอยู่นาน ผมก็ นึกได้ ว่าน่าจะหาทางออกที่ดีกว่านี ้ โดยประยุกต์ หลักวิชา
องค์การสมัยใหม่ (Modern Organization) ติดตามได้ เลยครับ
ความขัดแย้ ง (Conflict) หมายถึง พฤติกรรมอันเป็ นปรปั กษ์ หรื อการไม่ ลงรอยกันของคนในองค์ กร ซึ่ง
ที่มาของความขัดแย้ ง ก็มีอยูม่ ากมาย เช่น การขัดผลประโยชน์ การไม่ได้ รับสิง่ ที่ต้องการ อคติ การเข้ าใจผิด การรับรู้ข้อมูล
ข่าวสารที่ไม่ถกู ต้ อง การคิดไปเอง การใส่ร้าย โอ๊ ย!!!อีกมากมายครับ ซึง่ จริ งๆ แล้ วความขัดแย้ งนันก็
้ มีประโยชน์เหมือนกัน
นะครับไม่ใช่มีแต่โทษอย่างเดียว โดย Jones ได้ อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างความขัดแย้ งกับประสิทธิผล (Effectiveness)
ขององค์กร เป็ นกราฟรูประฆังคว่า ซึง่ สรุปสันๆได้
้ วา่ เริ่ มต้ นเมื่อความขัดแย้ งค่อยๆสูงขึ ้น ประสิทธิผลขององค์กรก็จะค่อยๆ
สูงขึ ้น เพราะคนจะแข่งขันกันทางาน ผลงานก็จะออกมาดี แต่พอถึงจุดสูงสุดที่ความขัดแย้ งนันมากเกิ
้
นที่คนในองค์กรจะรับ
ได้ แล้ ว ผลลัพธ์ ที่ได้ จะเกิดตรงกันข้ ามทันที นัน่ คือ ยิ่งความขัดแย้ งเพิ่มสูงขึ ้นเท่าไร ประสิทธิผลขององค์กรก็จะยิ่งลดลงๆ
และลดลงอย่างรวดเร็ ว สาหรับแนวทางในการแก้ ไขปั ญหาความขัดแย้ งนัน้ ผมขอประยุกต์ใช้ จากหลักการของนักวิชาการ
หนายๆท่านเลย ซึง่ มีอยูด่ ้ วยกัน 5 แนวทาง ดังต่อไปนี ้
วิธีท่ ี 1 วิธีการหลีกเลี่ยง (Avoiding) ใช้ เมื่อความขัดแย้ งไม่มาก เล็กน้ อยๆ ปั ญหาไม่สาคัญ ซึ่งทาได้ โดยยอมๆ ไปเถอะ
เรื่ องจะได้ จบๆไป ขอกันกินมากกว่านี ้อีก ข้ อดีคือ ฝึ กฝนให้ เป็ นคนใจกว้ างเหมือนแม่น ้า (แต่ก็อย่ากว้ างจนเกิ นไปนะครับ)

วิธีท่ ี 2 การประนีประนอม (Compromise) ใช้ เมื่อเกิดการเผชิญหน้ ากัน ซึง่ ทาได้ โดย หายใจเข้ า หายใจออก ให้ ครบร้ อย
รอให้ สถานการณ์เย็นก่อน แล้ วค่อยมาเจรจา (ถ้ าร้ อน เจอ ร้ อน ก็ระเบิดแน่) ด้ วยเหตุและผล ด้ วยข้ อมูล จริ ง ไม่เอาอารมณ์
ความรู้ สกึ มาเกี่ยว ข้ อดีคือ ท่านจะได้ ฝึกฝนให้ เป็ นคนใจกว้ าง และใจเย็นเหมือนน ้าแข็ง (แต่อย่าแข็งจนไม่ทาอะไรเลยนะ
ครับ)
วิธีท่ ี 3 การแข่ งขัน (Competitive)ใช้ เมื่อสองฝ่ ายที่ขดั แย้ งกัน แล้ วไม่ทาอะไรเลย หรื อภาษาบ้ านๆ เราเรี ยกว่า “อึน” มัว
แต่ดูเชิ งกัน ซึ่งอาจเกิ ดการการเกี่ ยงกันทางาน หรื อความขี ้เกียจ แก้ ไขโดยจัดให้ มีการแข่งขันกัน โดยให้ รางวัลอย่าง
เหมาะสมกับผลลัพธ์ของงานนัน้ จะได้ ไม่วา่ งแล้ วระหว่างที่แข่งขันกันทางานเราก็คอยประสานให้ เกิดความสามัคคีซะ แค่นี ้
ก็จบครับ งานเดิน คนก็เดิน วิธีการนี ้สอนให้ มีความมุง่ มัน่ ที่จะทางานอย่างไม่ลดละเพราะต้ องการจะเอาชนะครับ
วิธีท่ ี 4 การยอมจานน (Accommodation)ใช้ กบั ฝ่ ายที่ผิด หรื อฝ่ ายที่แพ้ ได้ เปิ ดใจ ยอมรับ แล้ วกล่าวคาว่า “ขอโทษ” แล้ ว
ยอมรับความคิดเห็น หรื อแนวทางปฏิบตั ิของผู้ชนะ เราแพ้ เราก็ยอมรับ แต่ถ้าชนะก็อย่าไปซ ้าเติม หรื อหัวเราะเยาะเขาเป็ น
อันขาด ควรให้ กาลังใจ และอย่าไปถือสา หาความ สาหรับวิธีการนี ้จะช่วยฝึ กฝนให้ เราเป็ นคนมีน ้าใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้
อภัย
วิธีท่ ี 5 ร่ วมมือ (Collaboration)ใช้ เมื่อต้ องการหาทางออกร่ หวมกันไม่ร้ ู จะขัดแย้ งกันไปทาไม เพราะถึงอย่างไร เราก็ต้อง
ทางานด้ วยกันอยูด่ ี เสียเวลาเปล่า มาช่วยกันคิด ช่วยกันทา ช่วยกันแก้ ไขปั ญหาดีกว่า จริ งไหมครับ ?
การแก้ ไขปั ญหาความขัดแย้ งต้ องใช้ เวลา จะมาปุ๊ ป ปั๊ บ วันเดียวเสร็จ คงยาก เหมือนกับคากล่าวที่วา่ กรุง
โรมไม่สามารถสร้ างให้ เสร็ จภายในวันเดียว และเรื่ องเล่าของ จอห์น เอฟ เคนเนดีย์ (John F. Kennedy) ประธานาธิปดีคน
ที่ 35 ของสหรัฐ ที่วา่ ครัง้ หนึง่ จอมพลท่านหนึง่ กล่าวกับคนทาสวนของเขาว่า “จงช่วยปลูกต้ นไม้ ให้ ต้นหนึง่ ” คนสวนคนนัน้
แย้ งกลับว่า “ต้ นไม้ ต้นนันโตช้
้ า และกว่าจะโตก็ต้องใช้ เวลาถึงหนึ่งร้ อยปี ” ท่านจอมพลได้ ยินดังนันจึ
้ งตอบกลับไปว่า “ถ้ ารู้
อย่างนี ้แล้ วก็อย่ามัวเสียเวลาอยูเ่ ลย จงรี บไปปลูกเสียตอนบ่ายนี ้เถิด ”
รู้ อย่างนี ้แล้ วอย่างเสียเวลาเลยครั บ รี บมาช่วยกันบริ หารความขัดแย้ งกันอย่างสร้ างสรรค์กันดีกว่าเพราะถ้ า
หน่วยงานเรามีความสามัคคี คนก็มีความสุข หน่วยงานก็เจริ ญก้ าวหน้ า ตรงข้ ามถ้ ามีแต่ความขัดแย้ ง เราก็ทางานอย่างไม่
มีความสุข อยูท่ น ทนอยู่ ใครทนไม่ไหวก่อน ก็ออกไปก่อน บริ ษัทก็ย่าแย่ เสียบุคลากรดีๆไปอีก จริ งไหมครับ?
สุดท้ ายขอฝาก คม คิด สะกิดใจ ว่ า “จุดเริ่ มต้ นของการลดปั ญหาความข้ ดแย้ ง มีอยู่ง่ายๆ แค่ สองคา
คือ ขอโทษ และ ขอบคุณ นั่นเองครับ”

