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บทคัดยอ
บทความนี้มีวัตถุประสงคเพื่อนําเสนอขอมูลการบริหารความขัดแยงในสถานศึกษาอยางไรเพื่อใหเกิด
ประโยชน สามารถขับเคลื่อนการทํางานใหบรรลุเปาหมายที่กําหนดไว หากบุคลากรเกิดความขัดแยงไมลงรอย
กัน จนไมสามารถทํางานรวมกันได ดวยความสําคัญของความขัดแยง ผูบริหารสถานศึกษาจึงควรนําความรู
หลัก การ เทคนิควิธีเ กี่ยวกับ การจัดการความขัดแยง วาจะมี วิธีก ารแกไขปญ หาความขั ดแยงอยางไรจึง จะ
เหมาะสม จากการศึกษาขอมูลจากเอกสารตําราพบวาในการบริหารจัดการกับความขัดแยงนั้นจะตองนํามา
ปฏิบัติใหเหมาะสมกับสถานการณที่แตกตางกัน โดยที่ผูบริหารสถานศึกษาตองทําความเขาใจถึงสาเหตุของ
ความขัดแยงวาเกิดจากสิ่งใด วิเคราะหหาสาเหตุของความขัดแยงนั้นใหไดอยางไรก็ดี ผูบริหารมีบทบาทสําคัญ
ในการจัดการความขัดแยงและแกไขปญหาที่เกิดขึ้น โดยจะตองทําความความเขาใจธรรมชาติของมนุษย และ
เปดใจใหกวางพอที่จะแกไขปญหาอยางมีสวนรวม ซึ่งเริ่มตนจากการมีทักษะการฟง (ฟงอยางเขาอกเขาใจ)
โดยใช “สุนทรียสนทนา” เขามาชวย และผูบริหารก็ควรจะมีคุณลัก ษณะของการเปนบุคคลแหง การสราง
สัมพันธภาพอันไดแก 1) การเอาใจเขามาใสใจเรา 2) การเคารพนับถือและใหเกียรติม นุษย และ 3) ความ
จริงใจ) รวมไปถึงการนําหลักพรหมวิหาร 4 อันเปนแนวธรรมปฏิบัติของผูที่เปนผูปกครอง (ผูบังคับบัญชา) และ
การอยูรวมกับผูอื่น (ผูใตบังคับบัญชา) มาใชในการบริหารความขัดแยงอยางสรางสรรค เพื่อใหบุคลากรใน
สถานศึกษาสามารถสรางผลการทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพและมีความสุขกับงานทํางานโดยถือโอกาสของ
การเกิดความขัดแยงนั้นใหกลายเปนการสรางคุณภาพชีวิตการทํางานของครูและบุคลากรในสถานศึกษาดีขึ้น
และกอใหเกิดประโยชนตอสถานศึกษา
คําสําคัญ: ความขัดแยง, การบริหารความขัดแยง
Abstract
This article explores an overview of conflict management in schools which can lead
to proper solutions. The school personnel can't work effectively through conflict situations.
School administrators should apply knowledge, principles, techniques, conflict management
methods to create proper solutions of conflicts. Based on the literature review, it was found
that management conflicts were adapted to different situations. The school administrators
must understand the cause of the conflict. However, executives play an important role in
managing conflicts and solving conflicts. It must understand the nature of man and
cohabitation with others. Subordinate to the creative management of conflict. In order to
make the workforce more efficient and happier in the workplace. By taking advantage of the
conflict, the quality of working life of teachers and school personnel has improved.
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บทนํา
มนุษยเปนสัตวสังคมที่อยูรวมกันตั้งแตในหนวยสังคมที่เล็กสุดคือ สถาบันครอบครัวจนสูชุมชน และ
องคการขนาดใหญที่มีการอบรมเลี้ยงดูตางกัน ขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมแตกตางกันทําใหความเชื่อ ความ
ศรัทธา การรับรู อุดมคติ และคานิยม จึงแตกตางกันออกไปดวย ความขัดแยงจึงเปนเรื่องปกติธรรมดาตั้งแต
คนในครอบครัวระหวางบุคคลกับบุคคลจนเมื่อไดรับมอบหมายมีหนาที่ในองคการที่ตางระดับกันทําใหความ
ขัดแยงขยายสูองคการและเมื่อองคการมีการพัฒนาและมีการรวมมือที่ตองติดตอประสานงานความขัดแยงจึง
ขยายผลสูระหวางองคการอีกขั้นหนึ่ง ความขัดแยงในสังคมเปนเรื่องปกติ ถาเปรียบความขัดแยงเปนเหรียญ
สองดานดานหนึ่งของเหรียญความขัดแยงคือตัวแปรสําคัญที่นําไปสูการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนา แตใน
ขณะเดียวกันอีกดานหนึ่งของเหรียญเปนดานลบซึ่งก็เปนสิ่งที่มองขามไมไดเพราะอาจสงผลกระทบอยางรุนแรง
ตอสังคมมนุษยและความสัมพันธของมนุษยแตความขัดแยงใชจะเปนสิ่งที่นากลัวถาเราสามารถเขาใจบทบาท รู
เทคนิควิธี สามารถใชวิธีการแกไขอยางเหมาะสมใหเหมาะกับเหตุการณที่เกิดขึ้นโดยตั้งอยูบนความเที่ยงธรรม
ความถูกตอง มีคุณธรรมจริยธรรมตามหลักธรรมาภิบาลและยอมรับเหตุผลในการแกไขความขัดแยงนั้นดวยกัน
ทุกฝายโดยปราศจากเงื่อนไข ระหวางบุคคล ระหวางองคการดวยกัน
อาจกลาวไดวาความขัดแยงเปนปรากฏการณทางธรรมชาติของมนุษยที่เกิดขึ้นอยางหลีกเลี่ยงไมได
เมื่อบุคคลมีเปาหมาย หรือจุดมุงหมายที่แตกตางกัน และความแตกตางเหลานี้จะกอใหเกิดเปนความขัดแยง
ตามมาภายหลัง ความขัดแยงในสังคมมีตั้งแตหนวยเล็กคือครอบครัว หนวยงาน ระดับประเทศ ไปจนถึงระดับ
ระหวางประเทศความขัดแยงในสังคมหรือองคกรนั้นเปนสิ่งที่ตองมีในสังคมและองคกร ความขัดแยงในดาน
ความคิดกอใหเกิดความเจริญกับองคกรและประเทศชาติอยางมาก ความขัดแยงเมื่อถึงจุดสรุปก็จะนําไปสู
ความสรางสรรคใหกับองคกรไดอยางเหลือเชื่อความขัดแยงในสถานศึกษาก็เชนกัน ยอมเกิดขึ้นอยางหลีกเลี่ยง
ไมได เปนไดยากที่จะหามไมใหเกิดความขัดแยงขึ้น แตผูบริหารยังมีทางออกและทางเลือกที่จะชวยใหความ
ขัดแยงอยูในระดับที่เหมาะสมหรือเปลี่ยนความขัดแยงใหเปนพลังได ทางเลือกที่วานี้ก็คือ “การบริหารความ
ขัดแยง (Conflict Management)” ผูบริหารสถานศึกษาตองใชทั้งศาสตรและศิลปในการแกไขปญหาความ
ขัดแยง ภายในสถานศึกษาอยางมีป ระสิท ธิภาพ ผูบ ริหารสถานศึก ษาจึง มีความจําเปน อยางยิ่งที่จะตองรู มี
ความรูความเขาใจในความหมายของความขัดแยง สาเหตุทที่ ําเกิดความขัดแยง ตลอดจนผลกระทบ และรวม
ไปถึงการใชเทคนิครูปแบบการแกไขความขัดแยงแบบใดใหเหมาะสม
ทําความรูจักกับความขัดแยง
สภาพสังคมปจจุบันเปนยุคที่สังคมมีความหลากหลายของผูค นทั้งที่มีความเหมือนกันและแตกตางกัน
ไมวาจะเปนความรูความสามารถ ประสบการณ ภูมิหลัง ทัศนคติคานิยม และความตองการ ความหลากหลาย
ดังกลาวหลอหลอมใหบุคคลมีกระบวนการคิด การแสดงการกระทํา และพฤติกรรมแตกตางกัน อันเปนสาเหตุ
สําคัญที่กอใหเกิดความขัดแยงในสังคมสังคมไทยในปจจุบันพบวามีความขัดแยงคอนขางสูง เนื่องจากคนมี
ความแตกตางกันโดยเฉพาะอยางยิ่งความตองการที่แตกตางกัน หรือแมกระทั่ง ในดานความคิด ความเชื่อ
คานิยม ความสนใจซึ่งความแตกตางกันดังกลาวเปนผลใหเกิดความขัดแยงในสังคมไดสอดคลองกับ รัตนาภรณ
วัฒนศัพท และวันชัยวัฒนศัพท (2552: 23) ที่กลาววาความขัดแยงเปนการตอสูกัน หรือการแขงขันกันระหวาง
ความคิด ความสนใจหรือผลประโยชน มุมมอง คานิยมแนวทาง ความชอบ อํานาจ สถานภาพ ทรัพ ยากรซึ่ง
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ความขัดแยงอาจเกิดขึ้นในตัวใครคนใดคนหนึ่งหรือขัดแยงกับคนอื่นหรือระหวางคนใดคนหนึ่งกับกลุมใดกลุม
หนึ่งหรือหลายๆ กลุม
ความขัดแยงเปนกระบวนการทางสังคม ความขัดแยงเกิดขึ้นเมื่อแตละฝายมีจุดยืน จุดมุงหมายที่ไป
ดวยกันไมได และมีคานิยมที่ตางกัน การรับรูที่แตกตางกัน ความขัดแยงเปนการปฏิสัมพันธโดยตรงระหวาง
บุคคล กลุมบุคคล องคการ หรือระหวางประเทศตั้งแต 2 ฝายขึ้นไป ความขัดแยงเปนพฤติกรรมที่สังเกตเห็นได
โดยอาจเปนคําพูดหรือไมใชคําพูด แสดงออกโดยพยายามขัดขวาง บีบบังคับตอตานทําอันตรายฝายตรงข าม
(Filley, 1975) สอดคลองกับ Katz & Kahn (1978) ไดใหความหมายวา ความขัดแยงเปนปฏิสัมพันธโดยตรง
ระหวางบุคคล กลุมบุคคล องคการ หรือในระดับประเทศ ตั้งแตสองฝายหรือมากกวาสองฝายขึ้นไป โดยที่ฝาย
หนึ่งพยายามปองกัน หรือบีบบังคับเพื่อผลบางอยาง ในขณะเดียวกันอีกฝายหนึ่งพยายามตอตาน ความขัดแยง
เปนพฤติกรรม ที่สังเกตเห็นได อาจเกิดจากคําพูดหรือการกระทําที่แสดงออกโดยพยายามขัดขวาง บีบบังคับ
ทําอันตราย หรือตอตาน
สถานศึกษาถือเปนองคกรหนึ่งในสังคมที่ไมอาจหลีกเลี่ยงความขัดแยงไดเชนกันความขัดแยงที่เกิดขึ้น
สถานศึกษาสวนใหญเกิดจากลักษณะสําคัญ 3 ประการคือ ประการที่หนึ่งทรัพยากรทางการศึกษามีไมเพียงพอ
กับความตองการของบุคคลหรือกลุมในสถานศึกษา ซึ่งทรัพยากรอาจเปนสิ่งที่เห็นได หรืออาจเปนสิ่งที่เห็น
ไมได เชน คน เงิน วัสดุ ตําแหนง สถานภาพหรือเกียรติยศ ประการที่สอง ความขัดแยงอาจเกิดขึ้นเมื่อบุคคล
หรือกลุมแสวงหาทางที่จะควบคุมกิจกรรมงาน หรืออํานาจ ซึ่งเปนสมบัติของคนอื่นหรือกลุมอื่น ความขัดแยงนี้
เปนผลมาจากการกาวกายในงาน หรืออํานาจหนาที่ของผูอื่นประการสุดทาย ความขัดแยงเกิดขึ้นเมื่อบุคคล
หรือกลุมไมสามารถตกลงกันได เกี่ยวกับเปาหมายหรือวิธีการในการทํางาน (เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ, 2540:
90)แตอยางไรก็ตามความขัดแยงที่เกิดขึ้น อาจเปนสิ่งทีดีหรือไมดีขึ้นอยูกับความขัดแยงนั้นสามารถแกไขมีผล
ออกมาในทางบวกหรือทางลบ หากความขัดแยงที่เกิดขึ้นสามารถแกไขไดอยางถูกตองและเหมาะสมความ
ขัดแยงนั้นก็จะเปนการสรางสรรคและนําไปสูประสบการณการเรียนรูที่ดีในทางตรงกันขามถาความขัดแยงนั้น
ไมสามารถแกไขไดอยางเหมาะสม ความขัดแยงจะขยายเพิ่มพูนขึ้นสูความรุนแรง มีผลทั้งทางรางกายและทาง
อารมณจนเกิดความเสียหายได (วันชัยวัฒนศัพท และรัตนาภรณ วัฒนศัพท, 2552: 25)
เราจะบริหารความขัดแยงไดอยางไร
สําหรับการบริหารจัดการความขัดแยงนั้น ในเมื่อความขัดแยงเปนสิ่งที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติและไมได
เปนแตเพียงการกระทบกระทั่งทางกาย แตยังสรางการกระทบกระทั่งทางจิตใจไดแกการกอใหเกิดความขัดแยง
ทางความคิดการขัดแยงทางอารมณและเกิดความกดดันทางดานจิตใจเปนตนดังนั้นการบริหารตองตระหนักวา
กลยุทธการจัดการความขัดแยงจะตองคํานึงถึงสมมุติฐานที่วาความขัดแยงเปนสิ่งที่หลีกเลี่ยงไมไดแตสามารถ
จัดการไดโดยผูนําที่รูจักและเขาใจธรรมชาติของความขัดแยงสามารถเปลีย่ นความขัดแยงใหเปนสิง่ ทีส่ รางสรรค
ตอองคการไดเนื่องจากความขัดแยงในปริมาณที่เหมาะสมสามารถกอใหเกิดการจูงใจใหคนริเริ่มแกไขปญหาได
ดังนั้นผูบริหารที่เขาใจธรรมชาติของความขัดแยงยอมไดเปรียบในการที่จะควบคุมความขัดแยงใหอยูในปริมาณ
ที่เหมาะสมตอการบริหารองคการศ.ดร.เสริมศักดิ์วิศาลาภรณ (2540 :18)มีขอแนะนําที่ผูบริหารควรจดจํา
กอนที่จะบริหารความขัดแยงดังนี้
1. เมื่อมีความขัดแยงประเด็นมักคลุมเครือผูบริหารตองชัดเจนในประเด็นที่เปนสาเหตุ
2. คนที่เกิดความขัดแยงมักเขาขางตนเองไมพยายามเขาใจคนอื่น
3. หากมองสาเหตุไมถูกตองจะทําใหปญหารุนแรงยิ่งขึ้น
4. คนที่มีความขัดแยงมักจะตอสูมากกวาแกไข
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5. แตละฝายมักจะมองวา ฝายตรงขามพยายามจะเอาชนะ
6. หากมองปญหาความขัดแยงไมครอบคลุมจะทําใหเกิด ความลําเอียง
7. คนทั่วไปชอบหลีกเลี่ยง หรือปกปดความขัดแยง
8. คนที่มีความขัดแยงมักเขาขางตนเองไมยอมรับรูความคิดเห็นของคนอื่น
9. หากมีการยอมแพเสียบางอาจทําใหการแกไขปญหาความขัดแยงงายขึ้น
10. อารมณความโกรธความกังวลอาจทําใหคนมองปญหาผิดไป
11. ผลของการบริหารความขัดแยงอาจเปนลบเพราะวิธีการที่ใชแกปญหาความขัดแยงจะสงผลตอ
การปฏิบัติงานดังนี้
11.1 ความขัดแยงต่ําระดับผลการปฏิบัติงานสูง
11.2 ความขัดแยงสูงระดับการปฏิบัติงานต่ํา
11.3 ความขัดแยงปานกลางระดับการปฏิบัตงิ านปานกลาง
สําหรับวิธีการที่แสดงออกในการจัดการความขัดแยงตามแนวคิดของ Thomas & Kilmann (1976)
อางถึงใน ศิริวรรณ มนอัตระผดุง (2559 : 202 - 203)มี 5 รูปแบบ ดังนี้
1. การแขงขัน (Competing) เปนวิธีการแกความขัดแยงที่มีฝายหนึ่งพยายามทุกวิถีทางที่จะใหฝาย
ตนไดรับผลประโยชนมากที่สุด โดยไมคํานึงถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับฝายอื่นที่เกี่ยวของ หรือพยายามแสดง
ใหคนอื่นเห็นวาความเห็นหรือขอสรุปของตนถูกตอง หรือพยายามชี้ชวนใหผูอื่นเห็ นวาใครคือผูควรไดรับคํา
ตําหนิจากปญหาที่เกิดขึ้น ซึ่งไดแก การหาขอยุติโดยฝายหนึ่งเปนผูชนะ และอีกฝายเปนผูแพ (Win - Lose
solution) ควรจะใชวิธีการนี้เมื่อ
1.1 ตองรีบตัดสินใจอยางเรงดวน เชน มีเหตุการณฉุกเฉินเกิดขึ้น
1.2 เมื่อเปนประเด็นสําคัญ ซึ่งเมื่อลงมือปฏิบัติแลวอาจเปนสิ่ง ที่คนไมชอบหรือไมพอใจ เชน
การตัดงบประมาณ การลดคาใชจาย การบังคับใหปฏิบัติตามกฎระเบียบการลงโทษทางวินัย
1.3 เมื่อเปนประเด็นสําคัญยิ่งตอหนวยงาน และมีความมั่นใจวาเราถูก
1.4 เพื่อปองกันตนเองจากการถูกเอารัดเอาเปรียบอยางไรเหตุผล
2. การรวมมือ (Collaborating) เปนวิธีการที่บุคคลมุงที่เปาหมายตนเองและใหความรวมมือตอการ
แกปญหา โดยทุกฝายที่เกี่ยวของกับความขัดแยงตางพยายามตอบสนองความตองการของทุกฝายใหไดมาก
ที่สุด การผอนปรนเปนวิธีที่ใหทุกฝายแกปญหาดวยการมองหาจุดตางมากกวาการเปลี่ยนประเด็นหลักที่เปน
เปาหมายของแตละฝาย ซึ่งไดแกการหาขอยุติที่ทุกฝาย เปนผูชนะ (Win - win solution) สามารถบรรลุ
เปาหมายของตนและทั้งเปนที่ยอมรับเชิงเหตุผลของทั้งสองฝาย ควรใชวิธีการนี้เมื่อ
2.1 ตองการหาวิธีที่ดีกวาในการแกปญหาความขัดแยง เมื่อแนวคิดทั้งสองฝายมีความสําคัญมาก
เกินกวาจะประนีประนอมกันได
2.2 เมื่อเราตองการที่จะเรียนรูตนเองหรือตองการเขาใจความคิดเห็นของคนอื่น
2.3 เพื่อตองการผสมผสานความคิดเห็นที่ดีของทุกฝายเขาดวยกัน เพื่อจะไดหาวิธีที่ดีกวาในการ
แกปญหาความขัดแยง
2.4 เพื่อใหคนทั้งหลายมีความผูกพันตอกัน โดยผนึกความตองการของคนทั้งหลายใหเปนเอกฉันท
2.5 เพื่อที่จะประสานความรูสึกที่ไมดีตอกันระหวางบุคคลเขาดวยกัน
3. การหลีกเลี่ยง (Avoiding) เปนวิธีที่บุคคลผูนั้นอาจยอมรับวามีความขัดแยงเกิดขึ้น และตองการ
ถอนตัวออกหรือยอมรับการเก็บกดจากความขัดแยงนั้นตัวอยางของการหลีกเลี่ยงรวมถึง พยายามแสดงความ
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ไมสนใจตอความขัดแยงและหลบหลีกการเผชิญหนากับบุคคลที่ตนขัดแยง ซึ่งไดแก การหาขอยุติที่ทุกฝายเปน
ผูแพ (Lose - Lose solution) ควรใชวิธีการนี้เมื่อ
3.1 ประเด็นขัดแยงเปนเรื่องไรสาระ และมีปญหาอยางอื่นที่สําคัญกวารอการแกไขปญหาอยู
3.2 เมื่อเรารูวาเราไมมีโอกาสที่จะชนะ เชน เมื่อเราไมมีอํานาจพอหรือมีความขุนเคือง กับสิ่งที่
เปลี่ยนแปลงไดยาก หรือสิ่งที่นอกเหนืออํานาจของเรา เชน บุคลิกภาพที่ไมนาคบของเพื่อนเรา งาน ความเห็น
แกตัวของเพื่อน กฎระเบียบที่ไมเปนธรรมและยากแกการปฏิบัติ
3.3 เมื่อการเผชิญหนากับความขัดแยงนั้นจะกอใหเกิดผลเสียมากกวาผลดี
3.4 เพื่อตองการใหคนอื่นลดความโกรธลงใหอยูในระดับที่พอจะทํางานรวมกันได
3.5 เมื่อตองการรวบรวมขอมูลเพิ่มเติมและเชื่อวาจะไดผลดีกวาการรีบตัดสินใจในทันทีทันใด
3.6 เมื่อใชวิธีการอื่นอาจไดผลดีกวา
3.7 เมื่อความขัดแยงนี้เปนผลมาจากความขัดแยงอื่น ๆ
4. การยินยอม (Accommodating) เปนวิธีการที่ฝายหนึ่งพยายามเอาใจตอคูกรณี โดยการคํานึงถึง
ผลประโยชนของผูนั้นเหนือผลประโยชนตนเอง กลาวอีกนัยหนึ่งก็คือ เพื่อเห็นแกมิตรภาพอันดีงามตอกัน ฝาย
หนึ่งยินดีที่จะเปนผูเสียสละเปาหมายของตนเพื่อใหบรรลุเปาหมายของคูกรณี ยอมสนับสนุนความคิดเห็นของ
ผูอื่นแมจะตองเก็บความคิดเห็นของตนไวก็ตาม หรือยอมใหอภัยแกคนฝาฝนกฎกติกาโดยยอมรับผลใด ๆ ที่
อาจเกิดขึ้นจากการกระทําเชนนั้นไวเ อง ซึ่งไดแก การหาขอยุติที่ฝายหนึ่งเปนผูแพและอีกฝายเปนผูชนะ
(Lose-Win solution) ควรจะใชวิธีการนี้เมื่อ
4.1 ในสถานการณนั้นเราเห็นวาเราเปนฝายผิดและตองการวิธีที่ดีกวา หรือตองการที่จะเรียนรูจาก
ผูอื่น และตองการใหคนทั้งหลายเห็นวาเราเปนคนมีเหตุผล
4.2 เมื่อประเด็นนั้นมีความสําคัญตอคนอื่นมากกวาตัวเราเอง หรือเพื่อตองการใหคนอื่นพอใจ และ
เพื่อแสดงไมตรีจิตในการที่จะไดรับความรวมมือจากคนอื่น ๆ
4.3 เพื่อตองการสรางความยอมรับจากสังคมในการที่จะทําการใหสะดวกในการแกปญหา สําคัญ ๆ
ในอนาคต
4.4 เมื่อการแขงขันตองดําเนินตอไปอีกอยางไมรูจักจบสิ้น และจะเปนผลเสียตอเราเอง ไมวาเราจะ
แพหรือชนะก็ตาม
4.5 เมื่อตองการประสานสามัคคี และหลีกเลี่ยงความยุงเหยิงและแตกแยก
4.6 เมื่อตองการพัฒนาบุคลากรโดยเปดโอกาสใหเรียนรูจากความผิดพลาดของตน
5. การประนีประนอม (Compromising) เปนวิธีการที่แตละฝายตางยินยอมที่จะเสียบางสวนที่ตน
ตองการคนละสวนเพื่อเปนการรอมชอมตอกัน ในการประนีประนอมจึงไมมีผูชนะหรือผูแพอยางชัดเจน เปน
การปนสวนสิ่งที่กอใหเกิดความขัดแยงอยางเทาเทียมกัน โดยยอมรับวาขอยุติที่ไดไมอาจสรางความพอใจแกทงั้
สองฝายไดอยางเต็มที่ตามที่ตองการ ซึ่งไดแกก ารหาขอยุติที่ ทุกฝายเปนผูชนะและเปนผูแพ (Some Win
solution/Some Lose solution) ควรจะใชวิธีการนี้เมื่อ
5.1 เปาหมายของความขัดแยงมีความสําคัญในระดับปานกลาง และไมคุมกับความพยายามหรือ
ออกแรงเพื่อที่จะเอาชนะ
5.2 เมื่อคูขัดแยงมีอํานาจหรือมีพวกพองมากเทา ๆ กัน และมีเปาหมายตางกันอยางชัดเจน
5.3 เพื่อใหสามารถตกลงกันไดชั่วคราวในประเด็นที่ซับซอน
5.4 เพื่อใหไดวิธีการแกปญหาที่พอยอมรับกันไดในเวลาที่จํากัด
5.5 ใชเปนทางสายกลางในการแกปญหาความขัดแยง เมื่อใชวิธีการแขงขันหรือการรวมมือไมไดผล
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อยางไรก็ดีความตั้งใจที่จะเลือกวิธีหนึ่งวิธีใด เพื่อแกความขัดแยงนั้นขึ้นอยูกับวัตถุประสงคของแตละ
ฝายซึ่งไมคงที่แนนอน แตอาจเปลี่ยนแปลงวิธีใหมไดเมือ่ ฝายหนึ่งฝายใดเกิดมองปญหาในมุมมองใหม หรือตอง
เผชิญกับปฏิกิริยาโตตอบทางอารมณอยางรุนแรงจากอีกฝายหนึ่ง
เทคนิคการจัดการกับความขัดแยง
สมรรัตน นิรันดรเกียรติ (2556 : 6 - 7)ไดมีการเสนอเทคนิคการจัดการกับ ความขัดแยง แบบ
“CONFLICT” ที่เกี่ยวของกับพฤติกรรมของผูบริหารโดยตรง ดังนี้
1. Control โดยที่ผูบริหารตองมีความสามารถในการควบคุมตนเอง (Self-control) โดยเฉพาะ
อารมณของผูบริหารเองที่ควรหลีกเลี่ยงการใชคําพูดที่รุนแรง ซึ่งทําใหเกิดความเจ็บปวดกับผูใตบังคับบัญชาได
2. Optimist/Openness โดยผูบริหารจะตองมองโลกในแงดีและเปดใจยอมรับฟงความคิดเห็นของ
ผูใตบังคับบัญชา ซึ่งจะชวยใหเขาลดความวิตกกังวลและความเครียดที่เกิดจากความไมเทาเทียมกัน
3. Negotiation การเจรจาตอรอง ซึ่ง ถือวาเปนหัวใจสํา คัญ ของการแกปญหาความขั ดแย ง โดย
ผูบริหารควรยึดหลัก Win- Win Approach
4. Fairness เปนความยุติธรรมของผูบริหารที่มีความสําคัญยิ่งในการบริหารงานบุคคล ซึ่งตองยึดหลัก
ความเสมอภาคและความยุติธรรมใหเกิดขึ้น โดยที่ผูบริหารเองจะตองเปนแบบอยางใหกับผูอื่นตองทําตาม
5. Love โดยผูบริหารจะเปนผูที่มีความรัก ความจริงใจและความเห็นอกเห็นใจตอผูใตบังคับบัญชา
ความรักถือวาเปนสิ่งที่ยิ่งใหญที่สุดในการดํารงชีวิตของมนุษย เพราะจะทําใหสามารถมอบสิ่งที่ดีๆ ใหกับผูอื่น
รอบขาง
6. Individual/Identity เปนการเขาใจและตระหนักถึงความแตกตางระหวางบุคคล โดยเฉพาะอยาง
ยิ่งในการเจรจาตอรองที่แตละฝายตางก็มีความแตกตางกัน โดยจะตองเคารพในความแตกตางและศักดิ์ศรีใน
ความเปนมนุษยอยางเทาเทียมกัน
7. Communication โดยผูบริหารจะตองเรียนรูในการสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพ และใหสอดคลอง
กับผูที่มาจากพื้นฐานที่แตกตางกัน เพื่อปองกันไมใหความขัดแยงเกิดขึ้นและหาแนวทางในการแกปญหาหากมี
ความขัดแยงเกิดขึ้น ในขณะเดียวกันอาจมีการใชคนกลาง (Third party) หรือผูไกลเกลี่ย (Mediator) เพื่อชวย
ในการสื่อสาร ซึ่งขึ้นอยูกับสถานการณของความขัดแยงนั้นๆ
8. Togetherness เปนสิ่งที่ผูบริหารจะตองพยายามเตือนสติตนเองอยูเสมอวาไมสามารถทํางานคน
เดียวได ซึ่งตองอาศัยการรวมมือรวมใจในการทํา งานจากผูใตบังคับบัญ ชาทุกคน จึงตองใหความสํา คัญให
เกียรติและเคารพในคุณคาของทุกคนอยางเทาเทียมกัน ซึ่งจะทําใหสามารถครองใจผูใตบังคับบัญชาได และ
ไดรับความรวมมือในการทํางานอยางยั่งยืน
นอกจากการใชเทคนิคการจัดการกับความขัดแยงที่กลาวมาขางตนแลว ศิริวรรณ มนอัตระผดุง (2559
: 206)ไดเสนออีกวาในการจัดการความขัดแยงในองคการอยางสรางสรรค ผูบริหารมีสวนสําคัญในการแกไข
ปญหาและลดความขัดแยงที่เกิดขึ้นในองคการได ทั้งความขัดแยงที่เกี่ยวของกับโครงสรางองคการ การสื่อสาร
ในองคการ ผลประโยชน และลักษณะของบุคคลในองคการ และสามารถนํามาสูการจัดการไดอยางสรางสรรค
ดังนี้
1. ผูบริหารตองเขาใจธรรมชาติของความขัดแยง เปดใจกวาง (Open- minded) ยอมรับฟงความ
คิดเห็น หรือการปรับเปลี่ยนเพื่อการบริหารจัดการองคการ ซึ่งเปนจุดเริ่มตนของการแกไขปญหาองคการอยาง
ยั่งยืน
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2. การสรางการทํางานเปนทีมเพื่อใหทุกคนมีสวนรวมในการแกไขปญหาขององคการ (Participation
Solutions in Organization)
3. การใชหลักเจรจาตอรองแกไขปญหา (Negotiation) โดยมีการเลือกบุคคลที่สามเขามาชวยในการ
แกไขปญหาขององคการ
4. การใชหลักคุณธรรมในการบริหารองคการ (Fairness) เพื่อใหทุกคนเขาถึงทรัพยากร และมีการ
จัดสรรทรัพยากรในองคการอยางเปนธรรม
5. การสื่อสาร (Communication) ที่มีประสิทธิภาพชวยลดปญหาการเกิดพฤติกรรมมีความคิดเห็นที่
คนในกลุมเห็นสอดคลองกัน โดยมีอิทธิพลตอความคิดใหไปในทิศทางเดียวกัน (Group Think)
6. การแกไขปญหาดวยการรวมมือกันทุกฝาย (Collaborate) โดยใหเกียรติและยอมรับความคิดเห็น
ของทุกฝาย เพื่อแกไขปญหาใหทุกฝายไดประโยชนในสถานการณนั้น (win-win Situation)
บทสรุป: การบริหารความขัดแยงใหเกิดประโยชนในสถานศึกษา
การปฏิบัติงานรวมกันเปนทีมยอมหลีกเลี่ยง “ความขัดแยง” ไปไมได เพราะความคิดที่หลากหลาย
ยอมนําไปสูวิธีการที่เหมาะสมในการพิชิตเปาหมายมากกวาการใชเพียงวิธีใดวิธีหนึ่งเพียงอยางเดียว หากเรา
เขาใจธรรมชาติของความขัดแยงและสาเหตุที่เกิดความขัดแยงแลว เรายอมมีวิธีบริหารจัดการใหเกิดประโยชน
ขึ้นไดและจากการศึกษาเอกสารตาง ๆ แลว ผูเขียนบทความพบวา ในการแกไขปญหาความขัดแยง ผูบริหาร
ควรเริ่มตนจากการมีทักษะที่สําคัญอยางหนึ่ง นั่นก็คือ ทักษะการฟง (ฟงอยางเขาอกเขาใจ)โดยใช “สุนทรีย
สนทนา” (Dialogue) ซึ่งเปนการรับฟงวิธีคิด วิธีการใหคุณคาความหมายของคนอื่นตอสิ่งที่พูด เพื่อเรียนรูซึ่ง
กันและกัน โดยละทิ้ง สิ่ง ที่แตล ะคนยึดถือ เพื่อกาวข ามพรมแดนแหงตัวตนไปพรอมๆกัน นั่นแสดงวาหาก
ผูบริหารพรอมที่จะเปดใจรับฟงสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งภายในและภายนอกตนเอง จะทําใหเกิดความเขาใจอยางแทจริง
ถึงปรากฏการณของความขัดแยงดังกลาว นอกจากนั้นแลวผูบริหารควรมีคุณลักษณะสําคัญของการเปนบุคคล
แหงการสรางสัมพันธภาพ (Relationship or Rapport) 1) การเอาใจเขามาใสใจเรา (Empathy) 2) การ
เคารพนับถือและใหเกียรติมนุษย (Respect) และ 3) ความจริงใจ (Genuineness) ตลอดจนนําหลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนานั่นก็คือพรหมวิหาร4 อันเปนแนวธรรมปฏิบัติของผูที่เปนผูปกครอง (ผูบังคับบัญชา) และการ
อยูรวมกับผูอื่น (ผูใตบังคับบัญชา) ประกอบดวยหลักปฏิบัติ 4 ประการ ไดแกเมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา มา
ใชกับผูใตบังคับบัญชา โดยเริ่มจากความรัก ความเขาใจ ความปรารถนาที่จะชวยเหลือเมื่อเขามีปญหาและ
ความทุกข ความปรารถนาดีและพลอยยินดีตอความสุขของเขา ตลอดจนเขาใจถึงเหตุปจจัยตอปญหาที่เกิดขึ้น
โดยยอมรับและพยายามแกไขอยางดีที่สุดเพื่อใหผูใตบังคับบัญชา มีขวัญกําลังใจในการทํางานอยางมีความสุข
ซึ่งถือไดวาเปนการปองกันปญหาที่จะเกิดขึ้นและเมื่อเกิดความขัดแยงก็จ ะสามารถบริหารความขัดแยงใน
สถานศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุดและนอกจากนั้นแลวผูบริหารคงตองเปลี่ยนวิกฤตใหเปนโอกาส โดย
การเปลี่ยนความขัดแยงใหเปนความสุขในที่ทํางาน เพราะถาหากวาเมื่อใดที่ทํางานนาอยูแ ลว คนในที่ทํางานก็
ยอมที่จะมีความสุขเราสามารถปรับเปลี่ยนความขัดแยงใหกลายเปนความคิดเห็นที่แตกตางอยางสรางสรรคได
ความขัดแยงจึงไมจําเปนที่จะตองสงผลในทางลบเสมอไป แตในขณะเดียวกันเราสามารถเรียนรูวิธีการบริหาร
ความขัดแยงที่เกิดขึ้นใหเกิดผลในทางบวก เชน บุคลากรมีการปรับตัวใหเขากับความเปลี่ยนแปลงไดอยาง
ตอเนื่อง กอใหเกิดรูปแบบการทํางานในสถานศึกษาแบบใหม มีผลงานใหม ๆ โดยการเลือกตัวแทนที่เขมแข็ง
มีความรู ความสามารถมาเปนผูนําในการทํางานแตละสวน/ฝาย เปนสวนที่จะทําใหบุคลากรในแตละสวน/ฝาย
เกิดแรงจูงใจในการทํางาน สมาชิกไดมีการแลกเปลี่ยนความรู ความคิดเห็นซึ่งกันและกันและพบแนวทางใน
การทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น นําพาไปสูการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเปาหมายเดิมของสถานศึกษาที่
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ไมสอดคลองกับความเปนจริง มีการระบายขอขัดแยงระหวางบุคคลหรือกลุม ซึ่งเก็บกดไวเปนเวลานาน ซึ่งเรา
จะนําขอขัดแยงที่เกิดขึ้นเหลานั้นมาหาแนวทางแกไขปญหาตาง ๆ ที่เปนประโยชน หรือทําใหเกิดคุณภาพใน
การตัดสินใจ จากที่เคยเปนสถานศึกษาที่ตึงเครียดก็สามารถลดลงได และทําใหความสัมพันธของครูบุคลากรใน
สถานศึก ษาดีขึ้น เพิ่ม ความสามั คคีในกลุม งาน สง ผลใหคุณภาพชีวิตการทํางานของครู และบุค ลากรใน
สถานศึกษาดีขึ้นรูจัก ที่จ ะยอมรับ ความแตกตางระหวางบุคคล รูจักปรับตัว และการประสานงานรวมกัน
แนนอนวาผลที่ตามมาก็คือครูและบุคลากรในสถานศึกษาจะมีความสุขในที่ทํางานและการทํางาน อยางไรก็
ตามผูบริหารควรที่จะตองคํานึงอยูเสมอวาการแกปญหาความขัดแยงตางๆที่เกิดขึ้นนั้นตองกระทําโดยสันติวิธี
จึงจะทําใหสถานศึกษาไปสูการเปลี่ยนแปลงในเชิงสรางสรรคได
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