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บทคัดย3อ
ความขัดแย8งเป;นสิ่งที่มนุษยทุกคนต8องพบเจออยู?เป;นประจํา ไม?สามารถหลีกเลี่ยงได8เนื่องจากความ
ขัดแย8งเป;นสิ่งที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติของมนุษยที่มีความแตกต?างกัน มนุษยได8ชื่อว?าเป;นสัตวประเสริฐ เป;นสัตว
สังคมที่มีการอยู?ร?วมกันไม?อาจแยกตัวอยู?เพียงลําพัง เนื่องจากต8องพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันเพื่อความอยู?รอด
และความมั่นคงในการดําเนินชีวิต การอยู?ร?วมกันจึงมีทั้งความเห็นที่ตรงกันและความเห็นที่แตกต?างกัน การ
กระทบกระทั่งกันจึงเป;นเรื่องปกติวิสัยในชีวิตประจําวันของคนทั่วไปซึ่งมีโอกาสเกิดขึ้นได8ทุกเมื่อ ความเห็นที่
แตกต?างกันย?อมนําไปสู?ความกินแหนงแคลงใจกัน ซึ่งเป;นจุดเริ่มต8นของการนําไปสู?การกระทบกระทั่งกัน เมื่อ
สะสมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ก็เกิดการขัดแย8งกันโดยการแสดงออกทางวาจาที่หยาบคาย การกระทําที่ก8าวร8าวและ
ประทุษร8ายต?อกัน มักก?อให8เกิดผลเสียทั้งทางร?างกาย จิตใจ สังคม และสิ่งแวดล8อม ทั้งนี้หากผู8บริหารได8นํา
หลักคิด พระราชาพึ งน8 อมพิ จารณาแก8 ความขั ดแย8ง มาเป;น แนวทางในการแก8ปM ญหาเพื่ อปรั บเปลี่ย นความ
ขัดแย8งที่เป;นวิกฤตให8กลับมาเป;นโอกาสในการพัฒนาได8 แม8จะมีความขัดแย8งเกิดขึ้นในองคกรก็ตาม
คําสําคัญ: การบริหารความขัดแย8ง, หลักคิดพระราชา
ABSTRACT
Conflict is something that every human being is faced regularly. It can’t be avoided
because it is a natural occurrence of human difference. The human animal is known as a
good social animals who live together can’t be separated only in the crash because they
rely heavily on each other for survival. The date of the general public, which is likely to
occur any time that I am different. To be mutually suspicious of each other. This is the
beginning of the function. The wound on to a cumulative increase. The conflict was caused
by the verbal expression of vulgar and offensive act. Mayhem together often cause adverse
physical, mental, social and environmental. If the management according to the concept of
the king to resolve the conflict, and to return as an opportunity to develop despite the
conflicts arising in any organization.
Keywords: Conflict management, The concept of the king
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บทนํา
ปMจจุบันจะเห็นได8ว?าสังคมไทยได8พบเจอกับสถานการณความขัดแย8งในหลากหลายมิติ ที่ก?อให8เกิดความ
รุนแรงมากขึ้น เนื่องจากความขัดแย8งเป;นปรากฏการณที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติของมนุษยที่ไม?อาจหลีกเลี่ยงได8
มนุษยมีทั้งความขัดแย8งต? อตนเอง ความขัดแย8งระหว?างบุคคล ความขั ดแย8งระหว?างกลุ?มบุคคล ความขัดแย8 ง
ระหว?างองคกรหรือแม8กระทั่งความขัดแย8งระหว?างเชื้อชาติ หรือประเทศ มนุษยมีความแตกต?างกัน ไม?ว?าจะเป;น
ความแตกต?างทางด8านฐานะ การมีอํานาจหรือไม?มีอํานาจ การมีความเชื่อที่แตกต?างกัน มีค?านิยมและการมองโลก
ในแง? มุ มที่ ต? างกั น เมื่ อมาอยู? ร? วมกั น ทํ างานร? วมกั น มี ปฏิ สั มพั นธซึ่ งกั นและกั น มี จุ ดมุ? งหมายเดี ยวกั น คื อ
“ตองการประสบความสําเร็จ” ก็จะนําไปสู?การกระทํา หรือกระบวนการด8วยวิธีต?างๆ เพื่อให8ได8มาซึ่งความ
ต8องการนั้น จนเป;นสาเหตุหนึ่งที่นําพามนุษยไปสู?วังวนแห?งความขัดแย8ง เมื่อเกิดความขัดแย8งขึ้นผู8บริหารหรือผู8นํา
จะต8องมีทักษะ ความรู8 ความเข8าใจในสภาพธรรมชาติของความขัดแย8ง เพื่อหาแนวทางในการบริหารความขัดแย8ง
ได8อย?างมีประสิทธิผล และนําพาองคกรไปสู?ความสําเร็จ
ในฐานะของผู8 นํ า ต8 องตระหนั กรั บ รู8 และทํ า ความเข8 าใจเกี่ ย วกั บ วิ ธี ก ารบริ ห ารความขั ด แย8 ง และ
สามารถนําความรู8 และวิธีการบริหารความขัดแย8งไปประยุกตใช8ในการแก8ปMญหาความขัดแย8งในองคกรได8อย?าง
ถูกต8องและเหมาะสม เพื่อนําพาองคกรไปสู?ความสําเร็จ บทความทางวิชาการ เรื่องการบริหารความขัดแย8ง:
ตามหลักคิดพระราชาพึงน8อมพิจารณาแก8ความขัดแย8ง ฉบับนี้จะได8ค8นพบว?า แนวคิดและความหมายของความ
ขัดแย8ง ประเภทของความขัดแย8ง สาเหตุของความขัดแย8ง ข8อดีและข8อเสียของความขัดแย8ง และขออันเชิญ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในเรื่อง
“การแก8ปMญหาความขัดแย8ง” มาให8พึงน8อมนําพิจารณากัน และสุดท8ายคือการจัดการความขัดแย8งตามมุมมอง
ของผู8เขียน
แนวคิดและความหมายของความขัดแยง
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2546 ให8คําอธิบายคํา “ขัดแย8ง” ว?า “ขัด” หมายถึง แย8ง
กัน ไม?ลงรอยกัน ส?วน “แย8ง” หมายถึง ไม?ตรงกัน ไม?ลงรอยกัน ต8านไว8 ทานไว8 รวมความแล8วความขัดแย8ง
หมายถึง “สภาพความไม?ลงรอยกัน คือไม?ยอมทําตามและยังมีความต8านทานไว8”
พจนานุกรมของเวบสเตอร (Webster s Dictionary) กล?าวว?า ความขัดแย8ง (Conflict) มาจากภาษา
ลาตินว?า Confligere แปลว?า การต?อสู8 การสงคราม ระหว?างสองฝmาย ความพยายามที่จะเป;นเจ8าของ การ
เผชิ ญ หน8 า เพื่ อมุ? งร8 า ย การกระทํ า ที่ ไปด8 ว ยกั น ไม? ได8 ในลั กษณะตรงกั น ข8 า ม การไม? ถูกกั น เมื่ อมี ความสนใจ
ความคิดหรือการกระทําที่ไม?เหมือนกัน
ในศาสตรด8านการบริหารได8มีผู8ให8ความหมายของความขัดแย8งไว8ต?างๆ กันดังต?อไปนี้
มารช และไซมอน (Mach & Simon, 1985 p.42 ) กล?าวว?าความขัดแย8งเป;นความล8มเหลวของกลไก
ขั้นพื้นฐานในการตัดสินใจของบุคคลที่มีประสบการณต?างกัน ในการเลือกกระทําสิ่งต?างๆ ความขัดแย8งเกิดขึ้น
เมื่อบุคคลจะต8องตัดสินใจดังนั้น ความขัดแย8งต?อตนเองคือความขัดแย8งในการตัดสินใจของตนเอง
จุง และแมกกินสัน (Chung & Megginson, 1981 p.252) กล?าวว?าความขัดแย8งเกิดขึ้นเมื่อบุคคลหรือ
กลุ?มบุคคลประสบเปrาหมายที่ทั้งสองฝmายไม?ได8รับความพึงพอใจ
เฮลไรเกล และ สโลคัม (Hellriegel & Slowcum, 2008, p.579) กล?าวว?าความขัดแย8งหมายถึง
ลั ก ษณะการปฏิ สั ม พั น ธระหว? า งบุ ค คล กลุ? ม หรื อ องคการ กํ า หนดวั ต ถุ ป ระสงคหรื อ วิ ธี ก ารดํ า เนิ น การ
ที่แตกต?างหรือ ตรงกันข8ามและมีการรับรู8ว?า บุคคล กลุ?ม หรือองคการอื่นเป;นสิ่งที่รบกวนและขัดขวางต?อการ
บรรลุวัตถุประสงคของตน
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เคร็ทเนอร (Kreitner, 2008, p.490) กล?าวว?า ความขัดแย8งหมายถึงการที่บุคคลรับรู8ว?าทุกสิ่งทุก
อย?างมีลักษณะที่ตรงกันข8ามกัน หรือลักษณะการปฏิสัมพันธที่เป;นปรปMกษต?อกัน โดยมีสมมติฐานมาจากความ
ไม?เท?าเทียมกันเกี่ยวกับอํานาจ ทรัพยากร ตําแหน?งทางสังคมหรือการแตกต?างกันในด8านโครงสร8างของค?านิยม
รอบบินส (Robbins, 2005, p.455) กล?าวว?าความขัดแย8งหมายถึงความรู8สึกซึ่งเกิดจากการรับรู8ว?า
บุคคลหรือกลุ?มบุคคลมีความแตกต?างซึ่งไม?สามารถเข8ากันได8 โดยเป;นผลมาจาก การรบกวนหรือบางอย?างที่อยู?
ตรงกันข8าม
โอเวนส (Owen, 2001, p.307) กล?าวว?าความขัดแย8งหมายถึงกระบวนการที่บุคคลต?อสู8หรือดิ้นรน
เพื่อให8 ได8มาในสิ่งที่ ตนเองต8องการซึ่งกระบวนการดั งกล?าวอาจส? งผลกระทบต? อบุคคลอื่นทั้งในทางที่ทําให8
บรรลุผลหรือต?อต8านบุคคลอื่นไม?ให8บรรลุผลตามที่ตั้งเปrาหมายไว8ก็ได8
เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ (2552, 292) กล?าวว?า ความขัดแย8งเกิดจากการที่บุคคลต8องตัดสินใจเลือก
อย?างใดอย?างหนึ่งโดยที่การเลือกนั้นอาจเต็มใจเลือกหรือจําใจเลือก เป;นสถานการณที่การกระทําของฝmายหนึ่ง
ไปขัดขวาง หรือสกัดกั้นอีกฝmายหนึ่งในการที่จะบรรลุเปrาหมายของเขา หรือการที่บุคคลที่มีความแตกต?างกัน
ในค?านิยม ความสนใจ แนวคิ ด วิธีการ เปrาหมาย ต8องมาติดต?อกัน ทํางานด8วยกันหรื ออยู?ร?วมกั นในสังคม
เดียวกันโดยที่ความแตกต?างนี้เป;นสิ่งที่ไม?สอดคล8องกัน หรือไปด8วยกันไม?ได8
กล8า ทองขาว (2561, 217) สรุปว?า ความขัดแย8งเป;นสิ่งที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ และเป;นกระบวนการ
ทางสังคม เมื่อบุคคลหรือกลุ?มบุคคลต8องเผชิญกับเปrาหมายที่ไม?สามารถทําให8ทุกฝmายพอใจ เนื่องจากแต?ละฝmายมี
จุดมุ?งหมายหรือวิธีการ และค?านิยมที่แตกต?างกัน เป;นความแตกต?างจากการรับรู8 มิใช?สภาพจริง
ความขัดแย8งเป;นสิ่งที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติของมนุษยที่มีประสบการณกระบวนการรับรู8ทางความคิดที่
แตกต?างกัน มาอยู?ร?วมกัน ทํางานร?วมกัน มีปฏิสัมพันธซึ่งกันและกัน แย?งชิงในสิ่งเดียวกัน มีความเชื่อ และ
ค?านิยมที่ ไม?เหมื อนกัน ทํ าให8เกิ ดพฤติกรรม ความต8องการ และวิธีการให8ได8 มาซึ่งเปrาแห?งความสํา เร็จที่ไม?
เหมือนกัน เป;นต8น
แนวคิดความขัดแย8ง แบ?งออกเป;นสองแนวคิดที่ต?างกัน ซึ่งในหนังสือทั่วไป อาจจะใช8ชื่อแตกต?างกัน
บ8าง เช?น แนวคิดเก?า (Old View) กับ แนวคิดปMจจุบัน (Current View) หรือแนวคิดเชิงลบ (Negative View)
กับ แนวคิดเชิงบวก (Positive View) หรือแนวคิดแบบดั้งเดิม (Traditional View) กับแนวคิดของนัก
ปฏิสัมพันธ(Inter-actionist View) เป;นต8น ในที่นี้ผู8เขียนขอใช8คําว?า แนวคิดเดิม (Old View) กับ แนวคิด
ปMจจุบัน (Current View) ซึ่งจะมีการเปรียบเทียบความ แตกต?างระหว?างสองแนวคิดดังกล?าว ดังนี้
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ตารางที่ 1 การเปรียบเทียบความแตกต?างระหว?างแนวคิดความขัดแย8งแบบดั้งเดิม (Old View) กับ แนวคิด
ความขัดแย8งแบบปMจจุบัน (Current View)

ที่มา: จาก การบริหารความขัดแย8ง (หน8า 249), โดย สมคิด บางโม, 2558, กรุงเทพมหานคร. วิทยพัฒน
จํากัด.
ประเภทของความขัดแยง
ความขัดแย8งเกิดขึ้น 3 ประเภทด8วยกัน ได8แก?
1. ความขัดแย8งในบทบาท (Role Conflict)
2. ความขัดแย8งในบุคลิกภาพ (Personality Conflict)
3. ความขัดแย8งทั้งในบทบาทและบุคลิกภาพ (Role- Personality Conflict)
ดังรายละเอียดต?อไปนี้
1. ความขัดแย8งในบทบาท (Role Conflict) หมายถึง สถานการณที่ผู8มีบทบาทต8องทําตามความ
คาดหวังที่ด8านกันหรือไม?สอดคล8องกันหรือการปรับตัวให8เข8ากับสถานการณอื่นลําบาก หรือไปเป;นไม?ได8
2. ความขัดแย8งในบุคลิกภาพ (Personality Conflict) เกิดขึ้นเนื่องจากความต8องการส?วนตัวขัดแย8ง
กับบุคลิกภาพของผู8มีบทบาท
3. ความขัดแย8งทั้งในบทบาทและบุคลิกภาพ (Role- Personality Conflict) เกิดขึ้นเนื่องจากความ
สอดคล8องกันระหว?างความคาดหวังในบทบาทของสถานบันกับความต8องการและความประสงคของแต?ละ
บุคคล
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สาเหตุของความขัดแยง
1. ผลประโยชน มนุษยมีแนวโน8มที่ทํางานเพื่อผลประโยชนของตน
2. บทบาทไม?ชัดเจน บทบาท หมายถึง การปฏิบัติตามหน8าที่ ๆ ได8รับมอบหมาย ซึ่งหมายถึงไม?เข8าใจ
หน8าที่ ๆ ผู8บริหารคาดหวัง
3. เปrาหมายการทํางาน คือ ผู8ปฏิบัติไม?เห็นด8วย ไม?ยอมรับเปrาหมายที่องคกรกําหนด
4. อํานาจ หมายถึง อํานาจตามตําแหน?ง และอํานาจตามบารมี คือบุคคลมีอํานาจตามตําแหน?งเท?ากัน
แต?อาจมีอํานาจตามบารมีไม?เท?ากัน
5. การเปลี่ยนแปลง ต?อต8านการเปลี่ยนแปลงซึ่งเป;นธรรมชาติอย?างหนึ่งของมนุษย
สาเหตุของความขัดแย8งเกิดจากกระบวนการทํางาน หรือการดําเนินกิจกรรมภายในองคกรที่มีบทบาท
ไม? ชั ด เจน และเปr า หมายการทํ า งานของบุ ค คลไม? เ ป; น ไปในทิ ศ ทางเดี ย วกั น หรื อ อาจจะมี อํ า นาจและ
ผลประโยชนที่เอื้อเฟ€•อกัน การจัดสรรทรัพยากรไม?เพียงพอและไม?ทันเวลา หรือการปฏิบัติงานที่มีความซับซ8อน
มีปMญหาด8านพฤติ กรรมและความสามารถที่จํา กัดของบุคคลเป;นต8น ปMจจัยดั งกล?าวนําไปสู? ปMญหาของความ
ขัดแย8งในองคกร และความเสียหายขององคกร ผู8บริหารที่ดีควรมีหลักธรรมาภิบาล และบริหารความขัดแย8งบน
พื้นฐานคุณธรรม จริยธรรม
ขอดีของความขัดแยง
1.ทําให8องคกรไม?หยุดนิ่งเฉื่อยชา เป;นพลังกระตุ8นให8สมาชิกในองคกรเกิดความคิดสร8างสรรคและมีผล
การปฏิบัติงานในระดับสูง
2. ทําให8เกิดการตระหนักและรับรู8ถึงปMญหาที่เกิดขึ้นร?วมกันหาหนทางในการแก8ไข อย?างสร8างสรรค
และมีประสิทธิภาพ
3. ช?วยเพิ่มวุฒิภาวะให8กับบุคคล รู8จักที่จะประเมินและตรวจสอบตนเอง เรียนรู8ที่จะพัฒนาตนเอง
กล8าที่จะแก8ไขปMญหาที่เกิดขึ้นอย?างมีความรับผิดชอบและเห็นแก?ประโยชนส?วนรวมมากขึ้น
4. ก?อให8เกิดการเรียนรู8เข8าใจซึ่งกันและกัน และพร8อมจะปรับปรุงพฤติกรรมที่มีผลต?อบุคคลอื่น รวมถึง
เรียนรู8ที่จะอดกลั้นต?อพฤติกรรมและอารมณของผู8อื่นมากขึ้นด8วย
5. ทําให8เกิดความสามัคคีภายในกลุ?มหรือองคกร เพื่อแข?งขันกับกลุ?มหรือองคกรอื่น ๆ
6. ทําให8เกิดการตรวจสอบการทํางานและความคิดเห็นของฝmายบริหาร
ขอเสียของความขัดแยง
1. เกิดความท8อแท8 เครียด หมดกําลังใจในการทํางาน ส?งผลให8ประสิทธิภาพในการทํางานลดลง
2. สัมพันธภาพระหว?างบุคคลเสื่อมลง บรรยากาศในการทํางานเสียไป ไม?ว?าจะเป;น การคบค8าสมาคม
หรือการพูดคุยเพื่อแลกเปลี่ยนข8อมูลระหว?างกันลดลง รวมไปถึงความไว8วางใจ หรือความเชื่อใจระหว?างกันก็
อาจหมดสิ้นไป ทําให8เกิดความบาดหมางและขาดการให8ความร?วมมือ ในการทํางาน
3. แตกความสามัคคี เกิดการต?อต8านทั้งโดยทางลับและเป‚ดเผย ต?างฝmายต?างเข8าห้ําหั่นกัน ด8วยวิธีการ
ต?าง ๆ จนอาจทําให8ความขัดแย8งลุกลามบานปลายจนกลายเป;นปMญหาใหญ?
4. ก?อให8เกิดการสูญเสียบุคลากร เสียทรัพยากรขององคกรโดยไม?จําเป;น เพราะเมื่อองคกร ต8อง
สูญเสียบุคลากรไปก็ต8องสรรหาบุคลากรคนใหม?เข8ามาทดแทน ทําให8เสียทั้งงบประมาณและเวลา ในการสรรหา
นี้ รวมทั้งอาจทําให8ภาพลักษณขององคกรเสียหายด8วย
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5. ทําให8เกิดความเสี่ยงในการบริหาร เนื่องจากผู8บริหารอาจได8รับข8อมูลไม?เพียงพอ ต?อการตัดสินใจ
หรือข8อมูลที่ได8รับเป;นข8อมูลที่บิดเบือน ทําให8องคกรไร8เสถียรภาพและสูญเสียโอกาส ในการแข?งขัน
วิธีการแกไขและลดความขัดแยง
Johnson David, & Johnson Roger (1987) มีแนวคิดการจัดการแก8ไขความขัดแย8งว?าบุคคล
แตกต?างกัน จึงใช8กลยุทธในการจัดการความขัดแย8งโดยแต?ละคนมีรูปแบบการแก8ปMญหาเป;นของตน สามารถ
เปลี่ ย นแปลงการเรี ย นรู8 และหาวิ ธี การใหม? ๆ ที่ มีป ระสิ ทธิ ภ าพในการจั ด การความขั ด แย8 งในภาวะขั ด แย8 ง
ประเด็ น หลั ก ที่ ต8 อ งใส? ใ จ คื อ การบรรลุ วั ต ถุ ป ระสงคส? ว นตั ว เมื่ อ อยู? ใ นภาวะขั ด แย8 ง คนแต? ล ะคนจะมี
วัตถุประสงคที่แตกต?างจากผู8อื่น และการรักษาสัมพันธภาพกับบุคคลอื่นแบบพฤติกรรมในการจัดการความ
ขัดแย8ง 5 แบบ คือ
1) ลักษณะแบบ "เต?า" (ถอนตัว, หดหัว) มีลักษณะหลีกหนีความขัดแย8ง ยอมละ วัตถุประสงคและ
ความสัมพันธส?วนตัว โดยการหลีกเลี่ยงไม?เผชิญกับคู?กรณี จะไม?ตัดสินใจอย?างใด อย?างหนึ่งเพื่อแก8ปMญหา
2) ลักษณะแบบ "ฉลาม" (บังคับ, ชอบใช8กําลัง) เป;นการแก8ปMญหาความขัดแย8งโดยใช8 อํานาจตาม
ตําแหน?ง คํานึงถึงเปrาหมายงานหรือความต8องการของตนเองมากกว?าความสัมพันธกับเพื่อนร?วมงาน
3) ลักษณะแบบ "ตุ…กตาหมี" (สัมพันธภาพราบรื่น) เชื่อว?าความขัดแย8งหลีกเลี่ยงได8เพื่อเห็นแก?ความ
กลมเกลียว ยอมยกเลิกเปrาหมาย เพื่อรักษาสัมพันธภาพอันดีไว8
4) ลักษณะแบบ "สุนัขจิ้งจอก" (ประนีประนอม, แก8ปMญหาเฉพาะหน8า) จะคํานึงถึงเปrาหมายส?วนตน
และสัมพันธภาพกับบุคคลอื่นในระดับปานกลาง แสวงหาการประนีประนอม พร8อมและเต็มใจที่จะสละ
วัตถุประสงคและสัมพันธภาพบางส?วนเพื่อหาข8อตกลงร?วมที่ดี
5) ลักษณะแบบ "นกฮูก" (เผชิญหน8ากัน, สุขุม) จะมองความขัดแย8งว?าเป;นปMญหาที่จะต8องแก8ไขให8
คุณค?าแก?เปrาหมายและสัมพันธภาพ สิ่งที่ต8องการคือการบรรลุเปrาหมายของตนเอง และผู8อื่น
การแก8ปMญหาความขัดแย8งมีหลายวิธี ขึ้นอยู?กับสถานการณ และบุคลิกของผู8ขัดแย8งว?า เป;นอย?างไร
เราต8องเลือกวิธีการแก8ปMญหาให8ถูกวิธีและพยายามทําให8ทุกคนเป;นผู8ชนะ องคกรจึงจะประสบความสําเร็จ
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร
ในเรื่อง “การแกปNญหาความขัดแยง”
พระบรมราโชวาทพระราชทานแก?กลุ?มชาวไร? หมู?บ8านตัวอย?าง โครงการไทย-อิสราเอล จ.เพชรบุรี
วัน ที่ 25 พ.ค.2513 ความว? า “...ความสามั คคี นี้ หมายถึ งว? า มีสิ่ งใดที่อาจขั ดแย8 งซึ่ งกั น และกั น บ8 า ง ก็ ต8 อง
ปรองดองกันเสีย และหาทางออกโดยที่ไม?ทะเลาะเบาะแว8งกันเพราะความสามัคคีเป;นกําลังอย?างสูงสุดของหมู?
ชน...”
พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ8าอยู?หัว ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณ
มหาวิ ทยาลัย 11 ก.ค.2513 ความว?า “...ความจริงใจต? อผู8อื่นเป;น คุณธรรมสําคัญ มาก สํา หรับผู8 ที่ต8องการ
ความสําเร็จและความเจริญ เพราะช?วยให8สามารถขจัดปMดเปmาปMญหาได8มากมาย โดยเฉพาะอย?างยิ่งปMญหาอัน
เกิดจากความกินแหนงแคลงใจ และเอารัดเอาเปรียบกัน นอกจากนั้นยังทําให8ได8รับความเชื่อถือไว8วางใจ และ
ความร?วมมือสนับสนุนจากทุกคนทุกฝmาย ที่ถือมั่นในเหตุผลและความดี ผู8มีความจริงใจจะทําการสิ่งใดก็มัก
สําเร็จได8โดยราบรื่น...”
พระราชดํ า รั ส ของพระบาทสมเด็ จ พระเจ8 า อยู? หั ว พระราชทานแก? ผู8 เ ข8 า เฝr า ฯ มี พ ระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณฯ วันที่ 29 ต.ค.2517 ความว?า “...ความสามัคคีนั้น อาจหมายความถึงเห็นชอบเห็นพ8อง
119

การประชุมวิชาการนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ ๓ “GRADUATE SCHOOL CONFERENCE 2019”

กันโดยไม?แย8งกัน ความจริงงานทุกอย?าง หรือการอยู?เป;นสังคมย?อมต8องมีความขัดแย8งกัน ความคิดต?างกัน ซึ่ง
ไม?เสียหาย แต?อยู?ที่จิตใจของเรา ถ8าเราใช8หลักวิชาและความปรองดองด8วยการใช8ปMญญาการแย8งต?างๆ ย?อม
เป;นประโยชน หากมีรากฐานของความคิดอย?างเดียวกัน รากฐานของความคิดนั้นคือ แต?ละคนจะต8องทําให8
บ8านเมืองมีความมีความเป;นปˆกแผ?น...”
พระบรมราโช วาทในพิ ธี พ ระราชทานปริ ญ ญาบั ต รแก? ผู8 สํ า เร็ จ การศึ ก ษาของสถาบั น
เทคโนโลยีการเกษตรแม?โจ8 เชียงใหม? วันที่ 10 ก.พ.2522 ความว?า “...การที่จะให8งานประสานกัน เพื่อช?วยให8
งานของทุกฝmายดําเนินก8าวหน8าไปได8อย?างมีประสิทธิภาพและรวดเร็วนั้น ทุกฝmายจะต8องไม?แบ?งแยกกัน ไม?แย?ง
ประโยชน ไม?แย?งความชอบกัน แต?ละฝmายแต?ละคนต8องทํางานด8วยความบริสุทธิ์ใจ มุ?งหวังผลสําเร็จในการงาน
เป;นใหญ?ยิ่งกว?า สิ่งอื่น...”
พระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบั ตรของ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ประจําป‰ 2528
ความว?า “...การรู8จักรับผิด คือ การยอมรับว?าสิ่งที่ตนทํามีข8อใด ส?วนใดผิดพลาดเสียหายและเสียหายเพราะ
เหตุใดข8อนี้มีประโยชน ทําให8รู8จักพิจารณาการกระทําของตน พร8อมทั้งข8อบกพร?องของตนอย?างจริงจัง เป;นทาง
ที่จะช?วยให8คิดหาวิธีปฏิบัติแก8ไข การกระทําและความผิดพลาดต?างๆ ให8ถูกต8องสมบูรณได8...”
พระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ8าอยู?หัวฯ พระราชดํารัสพระราชทานแก?ประชาชนชาวไทย
ในโอกาสขึ้นป‰ใหม?พ.ศ.2531 เมื่อวันที่ 31 ธ.ค.2530 ความว?า “...ความเมตตาปรองดอง และความมุ?งดีมุ?ง
เจริญต?อกันนั้น ยังมีอยู?ในจิตใจคนไทย ถ8าเราทั้งหลายพยายามนึกถึงประโยชนและความสุข ความเจริญของ
ส?วนรวมให8มาก พยายามหันหน8าเข8าหากันและมองกันในทางที่ดีอยู?เสมอก็จะเข8าใจกัน และร?วมมืองานกันได8
เป;นอย?างดี...”
พระราชดํารัสพระราชทานแก?ประชาชนชาวไทยในโอกาสขึ้นป‰ใหม? 2533 ความว?า “...การแก8ปMญหา
นั้น ถ8าไม?ทําให8ถูกเหตุถูกทาง ด8วยความรอบคอบระมัดระวัง มักจะกลายเป;นการเพิ่มปMญหาให8มากและยุ?งยาก
ขึ้น แต?ละฝmายจึงควรจะตั้งใจพยายามทําความคิดความเห็นให8กระจ?างและเที่ยงตรง เพื่อจักได8สามารถเข8าใจ
ปMญหาและเข8าใจกันและกันอย?างถูกต8อง...”
พระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยวันที่ 13 ก.ค.2533
ความว?า “...ปMญหาทุกอย?างมีทางแก8ไขได8 ถ8าแก8คนเดียวไม?ได8ก็ช?วยกันคิดกัน แก8หลายๆ คน หลายๆ ทาง ด8วย
ความร?วมมือปรองดองกัน ปMญหาที่เกิดขึ้นนั้นจักได8ไม?กลายเป;นอุปสรรคขัดขวาง และบ?อนทําลายความเจริญ
และความสําเร็จ...”
พระราชดํารัสพระราชทานแก?คณะบุคคลต?างๆ ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ ศาลาดุสิตตาลัย
วันที่ 4 ธ.ค.2536 ความว?า “...สามัคคีหรือการปรองดองกัน ไม?ได8หมายความว?าคนหนึ่งพูดอย?างหนึ่งคนอื่น
ต8องพูดเหมือนกันหมด ลงท8ายชีวิตก็ไม?มีความหมาย ต8องมีความแตกต?างกัน แต?ต8องทํางานให8สอดคล8องกัน
แม8จะขัดกันบ8าง แต?ต8องสอดคล8องกัน...”
บทสรุป
ในการจั ด การความขั ด แย8 งนั้ น นอกจากวิ ธี ก ารแก8 ไ ขและลดความขั ด แย8 งที่ ก ล? า วมาข8 า งต8 น แล8 ว
สิ่ งสํ า คั ญ ที่ ทําให8 การจั ด การความขั ด แย8 งเกิ ด ประโยชนและสมานฉั น ทมากที่ สุ ด คื อ การบริ ห ารที่ ยึ ด หลั ก
คุณธรรม จริยธรรม และการมีหลักธรรมาภิบาลของผู8บริหาร โดยผู8บริหารต8องมีความเข8าใจก?อนว?าความ
ขัดแย8งนั้นเป;นสิ่งที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติของมนุษยที่ไม?สามารถหลีกเลี่ยงได8 เมื่อบุคคลที่มีความแตกต?างกัน
มาอยู?ร?วมกัน ทํางานด8วยกัน แย?งชิงในสิ่งเดียวกัน ซึ่งเป;นสาเหตุของความขัดแย8ง ผู8บริหารที่ดีควรควบคุม
ความขัดแย8งให8อยู?ในปริมาณที่พอเหมาะ เป‚ดใจยอมรับฟMงความคิดเห็นจากคนอื่น มีความยุติธรรมในการแก8ไข
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ปMญหา สนับสนุนให8ทุกฝmายมีส?วนร?วมในการแก8ปMญหา กระตุ8นให8ทุกฝmายเกิดความคิดริเริ่มสังสรรคร?วมกัน
เพื่อให8เกิดความสามัคคีและสมานฉันทในองคกร
สุดท8ายนี้ผู8เขียนอยากให8ผู8บริหารทุกองคกร ได8นําพระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสพระบาทสมเด็จ
พระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร ในเรื่อง “การแก8ปMญหาความขัดแย8ง” มาเป;นแนวทางในการ
ลดความขัดแย8งในองคกร หากผู8บริหารได8อ?านพระบรมราโชวาทฯ จะเห็นว?าพระองคท?าน ต8องการให8ทุกคนมี
ความสามัคคี เพราะความสามัคคีนั้นเป;นกําลังอย?างสูงสุดของหมู?ชน ที่จะทําให8บ8านเมืองมีความเป;นปˆกแผ?น
และการมีความจริงใจต?อผู8อื่นเป;นคุณธรรมสําคัญมาก ผู8มีความจริงใจจะทําการสิ่งใดก็มักสําเร็จ และความ
เมตตาปรองดองนั้น ให8นึกถึงประโยชนและความสุขส?วนรวมให8มาก จะทําให8ร?วมงานกันได8เป;นอย?างดี
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