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บทคัดย่อ 

ความขัดแย้งระหว่างบุคคลเป็นการแสดงออกถึงความไม่เห็นด้วย หรือความไม่พึงพอใจระหว่างบุคคลอย่าง

น้อยสองฝ่ายท่ีมีความเกี่ยวข้องกัน โดยต่างเข้าใจว่าทรัพยากรท่ีต้องการมีอยู่อย่างจ ากัด หรือฝ่ายหน่ึงรู้สึกว่าถูก

ขัดขวางจากอีกฝ่ายหน่ึง ท าให้ไม่สามารถบรรลุเปาาหมายของตนเอง ความขัดแย้งระหว่างบุคคลอาจไม่ใช่เร่ืองท่ีให้ผล

เชิงลบเสมอไป หากมีการจัดการความขัดแย้งระหว่างบุคคลได้อย่างมีประสิทธิภาพ  จะก่อให้เกิดผลลัพธ์การ

เปลี่ยนแปลงด้านความสัมพันธ์ระหว่างกันและกันเชิงบวก เพราะช่วยให้คู่ขัดแย้งเรียนรู้ซึ่งกันและกันและใช้โอกาสจาก

ความขัดแย้งน้ันเพื่อทบทวนสร้างความสัมพันธ์ท่ีดีข้ึนอีกครั้ง  การจัดการกับความขัดแย้งระหว่างบุคคลเพื่อให้เกิดผล

ลัพธ์เชิงบวก ต้องใช้ความเข้าใจ การประนีประนอม และการถ้อยทีถ้อยอาศัยกันเพื่อรักษาสัมพันธภาพให้คงไว้ 

บทความน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อท าให้ผู้อ่านเข้าใจถึงลักษณะของความขัดแย้งระหว่างบุคคลและแนวทางการคลี่คลาย

ความขดัแย้งระหว่างบุคคลเพื่อให้สามารถจัดการกับความขัดแย้งระหว่างบุคคลได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ค ำส ำคัญ: ความขัดแย้ง  ความขัดแย้งระหว่างบุคคล การคลี่คลายความขัดแย้งระหว่างบุคคล  

Abstract 

Interpersonal conflict is an expression of disagreement or dissatisfaction between at least 

two interdependent parties, who perceive existing scarce resources or interference from the other 

party to achieve one’s determined goals.  Interpersonal conflict may not always contribute to 

negative outcomes all the times.  If handled competently, it can generate positive changes in a 

relationship, by allowing the conflict partners to know more about each other and simultaneously 

use the opportunity to reassess the state of relationship.  Working through a conflict in positive 
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way requires understanding, management, and reconciliation to prevent damage to the 

relationship.  The aim of this article is intended to make the reader understand the characteristics 

of interpersonal conflict and interpersonal conflict resolution in order to deal with the 

interpersonal conflict effectively. 

Keywords: Conflict, Interpersonal Conflict, Interpersonal Conflict Resolution 

บทน า 

ธรรมชาติก าหนดให้มนุษย์มีความแตกต่างกันแต่ก าเนิดและไม่อาจอยู่ได้โดยล าพัง มนุษย์จ าเป็นต้องอยู่

ร่วมกันเป็นสังคมโดยอาศัยการสื่อสารเป็นกลไกในการเรียนรู้ตนเอง เช่ือมความสัมพันธ์และประสานประโยชน์เพื่อการ

อยู่ร่วมกันกับผู้อื่น แม้ว่ามนุษย์จะพัฒนาความสามารถในการสื่อสารผ่านภาษารูปแบบต่างๆ เพื่อสร้างความเข้าใจ

ระหว่างกันเพื่อท าให้สามารถด ารงชีวิตอยู่ร่วมกันได้อย่างปกติสุข แต่การสื่อสารระหว่างกันน้ันก็ล้วนเป็นการสื่อสาร

ภายใต้บริบทแห่งความแตกต่าง ท าให้ต้องเผชิญกับสถานการณ์ของความขัดแย้งในชีวิตมากบ้างน้อยบ้างท้ังในชีวิต

ครอบครัวและการท างาน เป็นความขัดแย้งในหลายระดับ นับต้ังแต่ความขัดแย้งภายในตนเอง ระหว่างบุคคล ภายใน

หรือระหว่างกลุ่ม ไปจนถึงความขัดแย้งระหว่างประเทศ บทความน้ีมุ่งให้ความเข้าใจแนวคิด ทฤษฎีตลอดจนผลงาน

วิชาการท่ีมีการศึกษาและอ้างอิงเกี่ยวกับความขัดแย้งและการจัดการความขัดแย้งระหว่างบุคคลใน 3 ประเด็นส าคัญ

ได้แก่ ความหมายและองค์ประกอบของความขัดแย้งระหว่างบุคคล ประเภทและลักษณะเฉพาะของความขัดแย้ง

ระหว่างบุคคล  และการตอบสนองและการสื่อสารเพื่อการจัดการความขัดแย้งระหว่างบุคคลท่ีเหมาะสม  

ความหมายและองค์ประกอบของความขัดแย้งระหว่างบุคคล  

1.1 ความหมายของความขัดแย้งระหว่างบุคคล  

 นักวิชาการให้ค าจ ากัดความของค าว่า “ความขัดแย้ง” มานับต้ังแต่ปี ค.ศ. 1974 โดยค าจ ากัดความท่ีได้รับ

การยอมรับในท่ีประชุมทางวิชาการในระยะแรก เป็นค าจ ากัดความของ Mortenson (1974, as cited in Putnam, 

2013) ซึ่งระบุความหมายของความขัดแย้งว่า “หมายถึง การแสดงออกซึ่งการต่อสู้เกี่ยวกับผลประโยชน์ท่ีขัดกันใน

การกระจายทรัพยากรท่ีมีอยู่อย่างจ ากัด” ความสนใจของนักวิจัยและนักวิชาการท่ีสนใจศึกษาเรื่องความขัดแย้ง 

โดยเฉพาะความขัดแย้งระหว่างบุคคลและบทบาทการสื่อสารท่ีมีต่อความขัดแย้งมีมาอย่างต่อเน่ืองเป็นเวลาเกือบสี่สิบ

ปีแล้วใน 4 มิติด้วยกัน กล่าวคือ มิติแรก เป็นความสนใจการสื่อสารและความขัดแย้งในลักษณะของการเป็นตัวแปรท่ีมี

ความสัมพันธ์กันไม่ว่าจะเป็นลักษณะของการเป็นตัวแปรสาเหตุหรือตัวแปรด้านผลท่ีเกิดข้ึนก็ตาม เช่น การสื่อสารมี

บทบาทอย่างไรต่อความขัดแย้งประเภทต่างๆ หรือความขัดแย้งมีผลต่อพฤติกรรมการสื่อสารระหว่างคู่ขัดแย้งใน

ลักษณะใด เป็นต้น มิติท่ีสอง เป็นความสนใจในลักษณะของกระบวนการ  เช่น ในระหว่างข้ันตอนต่างๆ ของ

กระบวนการความขัดแย้งท่ีเกิดข้ึน การสื่อสารในแต่ละข้ันตอนน้ันมีลักษณะอย่างไร มิติท่ีสาม เป็นความสนใจเกี่ยวกับ
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เร่ืองการแปลความหมายของสัญญะต่างๆ ท่ีแสดงออกท้ังวัจนภาษาและอวัจนภาษาในบริบทต่างๆ ในประเด็นท่ี

เกี่ยวข้องกับความขัดแย้ง ไม่ว่าจะเป็นส่วนช่วยลดความขัดแย้งหรือเป็นส่วนท าให้ความขัดแย้งขยายวงกว้างออกไปก็

ตาม และมิติท่ีสี่ เป็นเร่ืองของแบบแผนของการใช้เหตุผลในการโต้แย้ง การเจรจาต่อรอง การไกล่เกลี่ยความขัดแย้ง 

เป็นต้น 

ดังน้ัน ตลอดระยะเวลาท่ีผ่านมานักวิชาการด้านการสื่อสารระหว่างบุคคลจึงได้ให้ความหมายความขัดแย้ง

ระหว่างบุคคลไวแ้ตกต่างกันไปตามมิติความสนใจของแต่ละคนท่ีมีต่อความขัดแย้ง ตัวอย่างเช่น 

 Wilmot & Hocker (2001) ได้นิยามความขัดแย้งระหว่างบุคคลว่า “เป็นการแสดงออกซึ่งความไม่ลงรอยกัน

ระหว่างบุคคลอย่างน้อยสองฝ่ายท่ีมีความสัมพันธ์กันเมื่ออีกฝ่ายขัดขวางท าให้ตนไม่สามารถบรรลุเปาาหมายได้ หรือ

เพราะความเข้าใจว่าทรัพยากรท่ีท้ังสองฝ่ายต้องการมีไม่เพียงพอ”   

 Folger, Poole, & Stutman (2005) นิยามความขัดแย้งว่า “หมายถึง ปฏิสัมพันธ์ระหว่างคนสองฝ่ายซึ่งมี

ความสัมพันธ์เชิงพึ่งพาโดยแต่ละฝ่ายรับรู้ถึงความไม่ลงรอยหรือความคิดเห็นท่ีแตกต่างระหว่างกันและมีการขัดขวาง

หรือแทรกแซงจากอีกฝ่ายอันเป็นผลของความไม่ลงรอยน้ันเท่าท่ีเป็นไปได้” 

DeVito (2007) ให้นิยามความขัดแย้งระหว่างบุคคลว่า “หมายถึงความไม่เห็นพ้องกันระหว่างคนอย่างน้อย

สองฝ่ายท่ีมีความเช่ือมโยงกันทางใดทางหน่ึง ไม่ว่าจะเป็นระหว่างคนรัก เพื่อน คนในครอบครัวหรือเพื่อนร่วมงาน 

ท้ังน้ี ความเช่ือมโยงกันดังกล่าวน้ีหมายถึงความเช่ือมโยงด้านบทบาทหน้าท่ีหรือการกระท าของฝ่ายหน่ึงมีผลกระทบ

ต่ออกีฝ่ายหน่ึง" 

 Barki & Harwick (2004) ได้รวบรวมและสังเคราะห์ค าจ ากัดความท่ีนักวิชาการต่างๆ ท่ีได้ให้ความหมายไว้

อย่างหลากหลาย โดยได้เสนอกรอบแนวคิดเกี่ยวกับโครงสร้างของความขัดแย้งระหว่างบุคคล กรอบแนวคิดดังกล่าว

ได้ถูกน าไปใช้อ้างอิงในการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับโครงสร้างของความขัดแย้งระหว่างบุคคลในเวลาต่อมาอย่างแพร่หลาย

โดย Barki & Harwick (2004) ระบุว่า “ความขัดแย้งระหว่างบุคคล เป็นกระบวนการพลวัตท่ีเกิดข้ึนระหว่างสองฝ่าย

ท่ีมีความเกี่ยวข้องกัน โดยท้ังสองฝ่ายต่างแสดงออกทางอารมณ์ในทางลบ ด้วยการแสดงความไม่เห็นด้วย และขัดขวาง

หรือเป็นอุปสรรคต่อการบรรลุเปาาหมายของอีกฝ่าย”  โดยช้ีให้เห็นว่าความขัดแย้งต้องมีองค์ประกอบเกิดข้ึนพร้อมกัน

สามองค์ประกอบคือ การแสดงออกความไม่เห็นด้วย (disagreement) การขัดขวาง (interference) และอารมณ์ด้าน

ลบ (negative emotion) การมีเพียงองค์ประกอบใดองค์ประกอบหน่ึงไม่ถือเป็นความขัดแย้งระหว่างบุคคล  

แม้ค าจ ากัดความจะหลากหลายตามมิติมุมมองของผู้สนใจศึกษา แต่ประเด็นท่ีเห็นพ้องกันก็คือความขัดแย้ง

ระหว่างบุคคลเกิดข้ึนได้ในหลายระดับความสัมพันธ์และเป็นสิ่งท่ีหลีกเลี่ยงไม่ได้ ดังน้ัน ผู้ท่ีมีความเข้าใจเกี่ยวกับความ

ขัดแย้งระหว่างบุคคลและสามารถหาวิธีการตอบสนองหรือวิธีการจัดการเพื่อคลี่คลายความขัดแย้งด้วยวิธีท่ีเหมาะสม
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จึงเป็นเร่ืองส าคัญท่ีจะท าให้แต่ละคนสามารถจัดการกับปัญหาความขัดแย้งระหว่างบุคคลได้อย่างมีประสิทธิภาพ

แตกต่างกันออกไป 

1.2 องค์ประกอบของความขัดแย้งระหว่างบุคคล 

จากค าจ ากัดความดังกล่าวข้างต้น สามารถสรุปรวมความเห็นของนักวิชาการท่ีมีต่อองค์ประกอบของความ

ขัดแย้งระหว่างบุคคลได้ว่า ความขัดแย้งระหว่างบุคคลมีองค์ประกอบส าคัญดังน้ีคือ  

1) มีบุคคลที่เกี่ยวข้องสองฝ่ายโดยทั้งสองฝ่ายมีความเกี่ยวข้อง มีอิทธิพล หรือมีการพึ่งพากันและ

กันและรับรู้ในความขัดแย้งหรือความไม่ลงรอยระหว่างกัน ความขัดแย้งเป็นเรื่องร่วมกันระหว่าง

สองฝ่าย ความเกี่ยวข้องสัมพันธ์น้ีจึงเป็นไปได้ท้ังความสัมพันธ์ในลักษณะของความสัมพันธ์ส่วนตัว 

หรือความใกล้ชิดสนิทสนม เช่น เพื่อนสนิท คนรักหรือบุคคลในครอบครัว หรือความสัมพันธ์จาก

เหตุผลด้านการงาน เช่น เพื่อนร่วมงาน ผู้บังคับบัญชากับผู้ใต้บังคับบัญชา ฯลฯ ด้วยเหตุของ

ความสัมพันธ์ท่ีเช่ือมบุคคลสองฝ่ายไว้ด้วยกัน ดังน้ัน การแสดงออกซึ่งความไม่เห็นด้วย การต่อต้าน 

หรือการขัดขวางต่อเปาาหมายของฝ่ายหน่ึงฝ่ายใดจึงมีอิทธิพลหรือผลกระทบต่อความคิด ความรู้สึก 

ความเป็นอยู่ หรือผลประโยชน์ของอีกฝ่ายท่ีต้องเกี่ยวข้องสัมพันธ์ซึ่งกันและกันไม่ทางใดก็ทางหน่ึง

ท้ังสิ้น ความขัดแย้งระหว่างบุคคลจึงต้องมีสองฝ่ายท่ีรับรู้ในความขัดแย้งและได้รับผลกระทบจาก

ความขัดแย้งระหว่างกันเสมอ การมีองค์ประกอบเพียงฝ่ายใดฝ่ายเดียวหรือฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงไม่รับรู้

ในความขัดแย้งจะไม่สามารถเกิดเป็นองค์ประกอบของความขัดแย้งระหว่างบุคคลได้ 

2) มีการแสดงออกอารมณ์หรือพฤติกรรมในทางลบเพื่อให้เห็นถึงการไม่ยอมรับ ความขัดแย้ง

ระหว่างบุคคลไม่ใช่เพียงความคิดหรือความขัดแย้งภายในใจ เพราะถ้าเป็นเพียงความคิดท่ีขัดแย้ง

ภายในใจจัดได้ว่าเป็นความขัดแย้งภายในตัวบุคคล ตัวอย่างความขัดแย้งภายในตัวบุคคลเช่น การ

ตกอยู่ในสถานการณ์ท่ีต้องคิดเพื่อตัดสินใจเลือกอย่างใดอย่างหน่ึงท้ังท่ีอยากได้ท้ังสองอย่าง หรือ

การท่ีต้องตัดสินใจท าในสิ่งท่ีตัวเองไม่อยากท า เช่นต้องเลือกระหว่างท างานให้เสร็จแทนการไป

เท่ียว เป็นต้น การท่ีจะระบุได้ว่าได้เกิดเป็นความขัดแย้งระหว่างบุคคลได้น้ันจึงมิใช่อยู่เพียงแค่ความ

คิดเห็นของแต่ละฝ่ายไม่ตรงกันเท่าน้ัน แต่ต้องมีการแสดงออกความรู้สึกและท่าทีของการไม่ยอมรับ

ให้อีกฝ่ายหน่ึงรับรู้ด้วย ตัวอย่างเช่น ความคิดเห็นหรือความนิยมทางการเมืองของบุคคลสองคนท่ีมี

ความแตกต่างกันระหว่างพรรคเสรีนิยมกับพรรคประชานิยม จะไม่ถือเป็นความขัดแย้งระหว่าง

บุคคล จนกว่าจะมีใครคนใดคนหน่ึงเร่ิมบทสนทนาด้วยการแสดงออกในการโต้เถียงด้วยความไม่

พอใจในความคิดเห็นท่ีเพื่อนแสดงออกเกี่ยวกับแนวคิดนโยบายพรรคการเมืองท่ีตนนิยมชมชอบ

ในทางต าหนิว่า “เป็นแนวคิดท่ีไม่สามารถท าได้จริงและจะสร้างความสูญเสียให้กับประเทศ” 

พฤติกรรมท่ีแสดงออกถึงความไม่ยอมรับ หรือความไม่ลงรอยกันได้น้ีสามารถแสดงออกด้วย          
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วัจนภาษา ได้แก่การพูด การเขียน หรืออาจแสดงออกการต่อต้าน ความผิดหวัง การเป็นปฏิปักษ์

ต่อกันทาง อวัจนภาษาในรูปแบบต่างๆ เช่น สีหน้า ท่าทาง น้ าเสียง ฯลฯ ท้ังน้ี ระดับของการ

แสดงออกให้เห็นถึงความหมายของการปฏิเสธ หรือไม่เห็นด้วยมีต้ังแต่การแสดงออกความไม่เห็น

ด้วยน้อยท่ีสุด ไปจนถึงระดับรุนแรง เช่น ไม่ค่อยเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย ไม่ให้ความร่วมมือ โต้แย้ง 

ต่อต้าน ขัดขวาง การฟาองร้องไปจนถึงการต่อสู้ การโต้เถียงกันด้วยเสียง ค าพูดและสีหน้าท่าทีท่ีไม่

เป็นมิตรต่อกัน เพื่อให้ได้ตามเปาาหมายของตน  

3) ทั้งสองฝ่ายต่างต้องการบรรลุเป้าหมายหรือความต้องการของตนเอง กล่าวคือในสถานการณ์

ความขัดแย้งระหว่างบุคคลน้ัน สาเหตุท่ีท าให้เกิดความขัดแย้งมักเป็นเร่ืองท่ีท้ังสองฝ่ายต่างเข้าใจว่า

เป็นไปไม่ได้ท่ีจะท าให้บรรลุเปาาหมายด้วยความพอใจของท้ังสองฝ่ายได้พร้อมกันและท้ังสองฝ่าย

ต่างต้องการบรรลุเปาาหมายของตัวเองเท่าน้ัน ตัวอย่างเช่น การมีท่ีจอดรถเหลือเพียงท่ีเดียวแต่

เจ้าของรถท้ังสองคันท่ีมาถึงท่ีจอดดังกล่าวในเวลาใกล้เคียงกันและต่างต้องการจอดรถในท่ีดังกล่าว 

เป็นต้น  

4) ความขัดแย้งมีแนวโน้มเกิดขึ้นในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรที่ตนเองรับรู้หรือคิดว่ามีอยู่อย่าง

จ ากัด ทรัพยากรท่ีกล่าวถึงน้ีไม่ได้จ ากัดอยู่เพียงสิ่งของ วัตถุท่ีมองเห็น หรือข้อเท็จจริงท่ีปรากฏ

เท่าน้ัน แต่ครอบคลุมถึงสิ่งท่ีไม่ใช่สิ่งของ หรือสิ่งท่ีคู่ขัดแย้งเข้าใจว่ามีอย่างจ ากัด ความขัดแย้งป็น

เรื่องของการรับรู้  (perception) หรือความเข้าใจของบุคคลท่ีมีต่อเรื่องน้ันมากกว่าจะเป็น

ข้อเท็จจริง ตัวอย่างเช่น การท่ีลูกแสดงพฤติกรรมต่อต้าน เพื่อเรียกร้องความสนใจจากพ่อแม่ท่ีไม่มี

เวลาให้กับลูก หรือภรรยาแสดงพฤติกรรมหึงหวงมีปากเสียงทะเลาะกับสามีด้วยสาเหตุท่ีเข้าใจว่า

สามีแบ่งปันความรักไปให้คนอื่น เป็นต้น  

5) ความขัดแย้งมักเกิดขึ้นร่วมกับพฤติกรรมการขัดขวางไม่ให้อีกฝ่ายบรรลุเป้าหมายของตัวเอง 

ความคิดเห็นท่ีแตกต่างเป็นเร่ืองปกติและเป็นเร่ืองท่ีทุกคนต่างเคยเผชิญ แต่ความคิดเห็นหรือความ

แตกต่างมักจะเปลี่ยนไปเป็นความขัดแย้งระหว่างกันก็ต่อเมื่ออีกฝ่ายมีพฤติกรรมท่ีขัดขวางท าให้อีก

ฝ่ายไม่สามารถบรรลุเปาาหมายของตัวเอง ตัวอย่างเช่น การท่ีภรรยาไม่ชอบให้สามีสูบบุหรี่ยังไม่เป็น

ความขัดแย้งระหว่างบุคคล แต่เมื่อภรรยาเริ่มบ่นว่าสามีแล้วเอาบุหรี่ไปท้ิงท าให้สามีไม่สามารถสูบ

บุหรี่ได้ จึงเกิดความขัดแย้งระหว่างบุคคล หรือการท่ีแม่ไม่ต้องการให้ลูกเล่นเกมด้วยการเอา

เครื่องเล่นเกมไปเก็บซ่อนไว้ท าให้ไม่สามารถเล่นเกมได้ เป็นต้น 

สรุปแล้ว ความขัดแย้งระหว่างบุคคลจะเกิดข้ึนได้ต้องมีองค์ประกอบร่วมกันดังน้ีคือ เมื่อบุคคลสองฝ่ายท่ีมี

ความสัมพันธ์กันรู้สึกว่าอีกฝ่ายขัดขวางท าให้ตนไม่สามารถบรรลุเปาาหมายได้ หรือเพราะคิดว่าทรัพยากรท่ีสองฝ่าย

ต้องการมีอย่างจ ากัดไม่เพียงพอตอบสนองความต้องการได้ท้ังสองฝ่าย  นอกจากน้ันยังประกอบด้วยองค์ประกอบ

ส าคัญด้านพฤติกรรมการแสดงออกในทางลบเพื่อสื่อสารให้อีกฝ่ายได้รับรู้ในอารมณ์และความรู้สึกไม่เห็นด้วย หรือไม่
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พอใจในระดับต่างๆ ดังน้ัน ผลของความขัดแย้งระหว่างบุคคลจึงส่งผลกระทบด้านความสัมพันธ์ท่ีมีต่อกันมากน้อยตาม

ระดับความรุนแรงของการแสดงออกซึ่งความไม่พอใจน้ัน  

 

 ประเภทและลักษณะเฉพาะของความขัดแย้งระหว่างบุคคล 

2.1 ประเภทความขัดแย้งระหว่างบุคคล 

 Beebe Beebe, & Redmond (1996) เสนอว่า อาจจัดแบ่งประเภทความขัดแย้งระหว่างบุคคลได้เป็น 3 

ประเภทคือ ความขัดแย้งแบบเทียม ความขัดแย้งพื้นฐานท่ัวไป และความขัดแย้งท่ีเกิดจากการถือตนเองเป็นใหญ่ และ

ภายใต้บริบทการสื่อสารท่ีมีการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน งานวิจัยเกี่ยวกับการสื่อสารระหว่างบุคคลผ่านสื่อออนไลน์

ประเภทต่างๆ ยังพบปรากฏการณ์ความขัดแย้งอีกประเภทหน่ึงท่ีมีแนวโน้มสูงข้ึน คือความขัดแย้งอันสืบเน่ืองจากการ

สื่อสารผ่านสื่อออนไลน์ ดังน้ัน เพื่อให้ครอบคลุมกับสถานการณ์ปัจจุบัน จึงอาจสรุปประเภทความขัดแย้งระหว่าง

บุคคลได้เป็น 4 ประเภท โดยมีแนวทางการสื่อสารเพื่อลดความขัดแย้งแต่ละประเภท ดังน้ี 

  1) ความขัดแย้งแบบเทียม (pseudo conflict) เป็นความขัดแย้งซึ่งแท้จริงแล้วท้ังสองฝ่ายต่าง

ไม่มีปัญหาหรือความไม่ลงรอยใดๆ ระหว่างกัน แต่อาจเกิดข้ึนจากความเข้าใจผิดด้านภาษา หรือการสื่อความหมายท่ี

ท้ังสองฝ่ายเข้าใจไม่ตรงกัน เมื่อมีการให้ข้อมูลสร้างความเข้าใจท่ีตรงกันให้เกิดข้ึนความขัดแย้งดังกล่าวก็หมดไป  

ตัวอย่างเช่น การส่ายหน้าของชาวอินเดียหมายถึงการยอมรับและการพยักหน้าหมายถึงไม่ยอมรับ ขณะท่ีการส่ายหน้า

ของคนไทยหมายถึงการปฏิเสธ เป็นต้น  

  แนวทางการสื่อสารเพื่อจัดการกับความขัดแย้งประเภทนี้คือ การให้ความสนใจกับความหมายท่ีอีก

ฝ่ายพยายามสื่อสารและพยายามทวนย้้าถามถึงความหมายให้อีกฝ่ายได้อธิบายเพิ่มเติม ขณะเดียวกันต้องเป็นผู้ฟังและ

ให้ความส้าคัญกับการสังเกตอากัปกิริยา อวัจนภาษาต่างๆ ระหว่างการสื่อสารเพื่อท้าความเข้าใจกับสิ่งท่ีอีกฝ่าย

แสดงออก  2) ความขัดแย้งพื้ นฐานทั่วไป  (simple conflict) เป็นความขัดแย้งพื้ นฐานอัน

เน่ืองจากความแตกต่างด้านความคิด การรับรู้ การให้นิยามความส าคัญต่อสิ่งต่างๆ หรือเปาาหมายของสองฝ่ายท่ี

แตกต่างกันซึ่งพบได้ท้ังในชีวิตการท างานและชีวิตประจ าวัน ความขัดแย้งประเภทน้ีท้ังสองฝ่ายต่างรับรู้ถึงความ

ต้องการของอีกฝ่ายหน่ึงท่ีแตกต่างไปน้ัน ตัวอย่างเช่น งานวิจัยของ Keaveney (2008) พบว่าวิศวกร/นักวิจัยและ

พัฒนาและนักการตลาดมักมีความขัดแย้งระหว่างกันจากความแตกต่างกันด้านบทบาทหน้าท่ีในการท างานตลอด

กระบวนการของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ เน่ืองจากต่างมีความรู้สึกที่ไม่ดีต่อกันในมุมมองจากทั้งสองฝ่าย เช่น  

ในมุมมองของวิศวกร/นักวิจัยและพัฒนาท่ีมีต่อนักการตลาดเห็นว่า 

 นักการตลาดมักวางอ านาจในการตัดสินใจและเอาใจตนเองเป็นท่ีต้ัง  
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 นักการตลาดจะพูดเกินจริงเพื่อขายสินค้า และ 

 นักการตลาดจะเอาใจลูกค้ามากเกินไปโดยไม่พิจารณาศักยภาพขององค์กร 

ในทางกลับกัน ในมุมมองของนักการตลาดท่ีมีต่อวิศวกร/นักวิจัยและพัฒนาจะเห็นว่า 

 วิศวกร/นักวิจัยและพัฒนา รู้จักแต่ด้านเทคนิคและไม่มีทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์ 

 วิศวกร/นักวิจัยและพัฒนาไม่รู้จักการท าธุรกิจและไม่เข้าใจลูกค้า 

 วิศวกร/นักวิจัยและพัฒนามักไม่สนองตอบต่อค าเรียกร้องของนักการตลาด 
  ตัวอย่างของความขัดแย้งระหว่างบุคคลในการท างานอันเป็นผลจากมุมมองท่ีแตกต่างกันน้ีมีอยู่มาก 

โดยท้ังสองฝ่ายต่างคิดว่าวิธีการท างานของตนเป็นวิธีท่ีเหมาะสม 

  แนวทางการสื่อสารเพื่อการลดปัญหาความขัดแย้งรูปแบบน้ี ท าได้ด้วยการมุ่งประเด็นสื่อสารให้อยู่

ในประเด็นท่ีก าลังสร้างความเข้าใจร่วมกันให้เกิดข้ึน การร่วมกันอภิปรายแนวทางหรือแนวคิดท่ีแตกต่างกันท้ังสองฝ่าย

โดยใช้ข้อมูลเป็นส่วนช่วยสนับสนุนข้อเสนอของตัวเอง ไม่ใช้อารมณ์หรือความรู้สึก และควบคุมไม่ให้การพูดแสดง

ความคิดเห็นเกินขอบเขตไปท่ีการวิพากษ์วิจารณ์ไปท่ีตัวบุคคลท่ีก าลังสื่อสารระหว่างกัน นอกจากน้ัน ในกรณีท่ียังมี

ข้อมูลไม่พร้อม ยังอาจขอเลื่อนการพูดคุยหรือตัดสินใจเกี่ยวกับเร่ืองท่ีเป็นปัญหาระหว่างกัน เพื่อให้ต่างมีโอกาสในการ

หาข้อมูลหรืองานวิจัยมาสนับสนุนข้อเสนอของตนเพิ่มข้ึน 

  3) ความขัดแย้งที่เกิดจากการถือตนเองเป็นใหญ่ (ego conflict) เป็นความขัดแย้งท่ีเกิดจาก

ความยึดมั่นถือมั่นในตนเอง การไม่ใส่ใจในความคิดเห็นหรือความรู้สึกของผู้อื่น ความขัดแย้งมักเกิดข้ึนเมื่อฝ่ายหน่ึง

ฝ่ายใดหรือท้ังสองฝ่ายเกิดความความรู้สึกว่าตนเองก าลังถูกอีกฝ่ายรุกไล่เพื่อท าให้อีกฝ่ายรู้สึกว่าหมดคุณค่า ไม่มีความ

น่าเช่ือถือ มีการใช้ค าพูดและกิริยาท่าทางท่ีแสดงออกให้เห็นว่าเป็นการต าหนิ การวิจารณ์ การดูถูก การปัดความผิดให้

พ้นตัว หรือการติเตียนตัวบุคคล มากกว่าจะพูดกันถึงเหตุผลหรือเน้ือหาของความเห็นท่ีไม่ตรงกัน ความขัดแย้ง

ประเภทน้ีมักมีระดับความรุนแรงเพิ่มข้ึนจนกลายเป็นความขัดแย้งระหว่างบุคคลท่ีจัดการได้ยากท่ีสุดหากท้ังสองฝ่าย

ไม่ให้ความร่วมมือ 

  แนวทางส าหรับการสื่อสารท่ีควรท าขณะเกิดความขัดแย้งประเภทน้ี คือพยายามควบคุมความคิด

และอารมณ์ทางลบท่ีเกิดข้ึนด้วยการท าใจให้ยอมรับในความคิดเห็นท่ีแตกต่าง ควบคุมเน้ือหาในการสื่อสารด้วยการ

เสนอข้อมูลให้ใช้วิธีการพูดอธิบายเน้ือหาหรือสิ่งท่ีต้องการ ควบคุมวิธีการสื่อสารด้วยการไม่พูดในลักษณะของการ

ประเมิน หรือการวิจารณ์ด้วยความคิดเห็นหรือความรู้สึกที่มีต่อตัวบุคคล และเมื่อพบประเด็นท่ีพอยอมรับร่วมกันได้ 

ให้แสดงออกว่าเห็นด้วยกับบางสิ่งท่ีอีกฝ่ายเสนอแม้เป็นบางส่วนก็ตาม พยายามสร้างบริบทสภาพแวดล้อมต่างๆ ของ

การสื่อสารให้เอื้อต่อการคลี่คลายความขัดแย้งระหว่างกัน นอกจากน้ัน การใช้อวัจนภาษาระหว่างการสื่อสารท่ี
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เหมาะสม ยังช่วยท าให้ท าให้อีกฝ่ายลดความร้อนแรงลงได้ ด้วยการลดระดับเสียงและใช้น้ าเสียงนุ่มนวลในการสื่อสาร 

เพื่อสร้างบรรยากาศของการสื่อสารทางบวกให้เกิดข้ึน 

  4) ความขัดแย้งอันสืบเนื่องจากการสื่อสารผ่านสื่อออนไลน์ (online conflict) นอกจากความ

ขัดแย้งจะเกิดข้ึนจากการสื่อสารระหว่างบุคคลแบบเผชิญหน้าดังท่ีกล่าวมาแล้วในสามประเภทข้างต้น ปัจจุบันความ

ขัดแย้งได้ขยายขอบเขตไปสู่ความขัดแย้งระหว่างกันจากการสื่อสารผ่านสื่อออนไลน์ หรือสื่อเครือข่ายสังคมประเภท

ต่างๆ เช่น อีเมล เฟซบุ๊ก ไลน์หรือ ทวิตเตอร์ ฯลฯ แม้การสื่อสารผ่านสื่อดังกล่าวจะมีข้อดีคือเป็นการสื่อสารสองทาง 

สามารถสื่อสารตอบกลับไปมาระหว่างกันได้ทันที ไม่มีข้อจ ากัดด้านพื้นท่ีและเวลา แต่ในแง่การสื่อสารระหว่างบุคคล

ผ่านสื่อดังกล่าว ก็มีข้อจ ากัดอยู่ไม่น้อยเมื่อเปรียบเทียบกับการสื่อสารแบบเผชิญหน้า เพราะในการสื่อสารแบบ

เผชิญหน้าคู่สื่อสารสามารถแปลความหมายและรับรู้ในอวัจนภาษาท่ีสื่อสารผ่านสีหน้า ท่าทาง น้ าเสียง ของแต่ละฝ่าย

ได้ แต่การสื่อสารผ่านสื่อออนไลน์ยังมีข้อจ ากัดด้านอวัจนภาษาในการสื่อสาร แม้จะได้มีความพยายามสร้างสัญลักษณ์

เพื่อสื่อความหมายด้านอารมณ์และความรู้สึกต่างๆ เข้าเป็นส่วนประกอบกับตัวหนังสือซึ่งเป็นวัจนภาษา งานวิจัย

เกี่ยวกับการสื่อสารผ่านออนไลน์พบว่า การสื่อสารผ่านระบบออนไลน์อาจท าให้เกิดภาวะการสูญเสียการยับยั้งช่ังใจท่ี

นักจิตวิทยาเรียกภาวะดังกล่าวว่า disinhibition effect ซึ่งเป็นภาวะท่ีปกติคนๆ น้ันจะไม่แสดงออกเช่นน้ันเมื่ออยู่

เผชิญหน้า เช่น ความรุนแรง หรือความก้าวร้าวโดยเฉพาะเมื่ออยู่ในภาวะทางอารมณ์โกรธ ไม่พอใจ (Suler, 2005)

  แนวทางท่ีเหมาะสมเพื่อลดการเกิดความขัดแย้งอันสืบเน่ืองจากการใช้สื่อออนไลน์คือ การพยายาม

คิดทบทวนก่อนตัดสินใจส่งข้อความหรือปฏิกิริยาปาอนกลับใดๆ ไปยังผู้ส่งสารผ่านสื่อออนไลน์ เพราะการสื่อสารหรือ

การแสดงปฏิกิริยาตอบกลับไปอย่างทันทีทันใดอย่างขาดความยับยั้งช่ังใจอาจส่งผลเสียต่อความสัมพันธ์และสร้าง

ความขัดแย้ง เพราะการตอบทันทีอาจปะปนด้วยอารมณ์ หรือความรู้สึกท่ียังไม่ได้กลั่นกรองเสียก่อน หรือบางครั้งผู้รับ

ก็อาจแปลความหมายข้อความไปในทางท่ีแตกต่างจากสิ่งท่ีผู้ส่งสารต้องการ การเตือนตัวเองไว้เสมอว่า “คิดก่อน

โพสต์” “เช็กก่อนแชร์” “ทบทวน ไตร่ตรองก่อนจะแสดงความคิดเห็น” เป็นแนวทางท่ีช่วยลดปัญหาได้ในระดับหน่ึง

  นอกจากน้ัน ยังพบว่าต้นเหตุของความขัดแย้งผ่านสื่อออนไลน์ยังมีรูปแบบต่างๆ ได้หลากหลาย 

เช่น การเขียนแสดงความคิดเห็นด้วยถ้อยค าโจมตีหรือโต้ตอบกันเป็นการส่วนตัวผ่านสื่อออนไลน์ การต้ังใจให้ข้อมูลท่ี

ผิดเพื่อท าให้เกิดความเข้าใจผิด ฯลฯ หรือแม้แต่การส่งข้อความ หรือสื่อสารมาในเวลาท่ีไม่เหมาะสม ไม่สะดวกท่ีผู้รับ

จะตอบได้ แต่ผู้ส่งคาดหวังจะได้รับการตอบสนองจากผู้รับแบบทันที เป็นต้น การสื่อสารผ่านสื่อออนไลน์ในลักษณะ

ต่างๆ ดังกล่าวน้ีล้วนท าให้ผู้รับเสียเวลา เสียอารมณ์และเป็นท่ีมาของความขัดแย้งระหว่างผู้เกี่ยวข้องได้ท้ังสิ้น   

2.2 ลักษณะเฉพาะของความขัดแย้งระหว่างบุคคล 
 ไม่ว่าความขัดแย้งระหว่างบุคคลจะเป็นประเภทใดก็ตาม Floyd (2012) ช้ีให้เห็นลักษณะเฉพาะของความ
ขัดแย้งระหว่างบุคคลดังน้ี 
  1) ความขัดแย้งเป็นเรื่องธรรมชาติของความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 
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  เราทุกคนล้วนต่างเคยเผชิญกับความขัดแย้งระหว่างบุคคล ความขัดแย้งเกิดข้ึนได้ทุกระดับ
ความสัมพันธ์ เช่น ระหว่างสามีกับภรรยา ระหว่างพ่อแม่ลูก ระหว่างเพื่อนนักเรียน ระหว่างเพื่อนร่วมงาน ระหว่าง
ผู้บังคับบัญชากับผู้ใต้บังคับบัญชา ฯลฯ การท่ีเราพบกับความขัดแย้งระหว่างกันไม่ได้หมายความว่าเป็นสิ่งท่ีเลวร้าย
หรือเป็นการท าลายความสัมพันธ์ท่ีมีต่อกันเท่าน้ัน เมื่อมีการจัดการท่ีดี ความขัดแย้งกลับกลายเป็นเร่ืองสร้างสรรค์เป็น
แรงขับใหแ้ต่ละฝ่ายก้าวไปสู่เปาาหมายเกิดผลผลิตท่ีดีได้ 
  2) ในความขัดแย้งประกอบด้วยมิติทั้งเนื้อหา มิติความสัมพันธ์ และมิติด้านขั้นตอนในการ
จัดการความขัดแย้ง  
  เมื่อมีความขัดแย้งเกิดข้ึนระหว่างสองฝ่ายในเรื่องใดก็ตาม สิ่งท่ี เกิดข้ึนรวมถึงผลท่ีตามมา
ประกอบด้วยมิติท่ีซับซ้อนสามมิติ คือ มิติด้านเน้ือหาท่ีท าให้เกิดความขัดแย้งน้ัน มิติด้านความสัมพันธ์ระหว่างสองฝ่าย 
และมิติด้านข้ันตอนท่ีท้ังสองฝ่ายใช้ในการจัดการกับความขัดแย้งน้ัน เช่น เมื่อภรรยาจับได้ว่าสามีพูดปด ความขัดแย้ง
น้ีมีมิติท้ังสามมิติคือ 

 
 
 
ภาพที่ 1 องค์ประกอบความขัดแย้งระหว่างบุคคลประกอบด้วย สามมิติได้แก่ มิติเน้ือหา มิติความสัมพันธ์และมิติ 
 กระบวนการจัดการ 
ที่มา:  ดัดแปลงจาก Floyd (2012) 

 
มิติด้านเนื้อหา คือ การพูดปด การไม่พูดความจริงในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงน้ัน 

  มิติด้านความสัมพันธ์ คือ สิ่งท่ีเป็นผลตามคือ ความไว้เน้ือเช่ือใจท่ีมีต่อกันได้ลดทอนลงไป และต้อง
ใช้เวลาอีกนานกว่าความไว้เน้ือเช่ือใจน้ันจะกลับมาเป็นเช่นเดิม 

ความขัดแย้ง
ระหว่างบุคคล
(Interpersonal 

Conflict)

มิติด้านเน้ือหา (Content 
dimension)

มิติกระบวนการจัดการ

(Procedural dimension)
มิติความสัมพันธ์ 

(Relational dimension)
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  มิติด้านขั้นตอน กฎระเบียบ หรือความคาดหวังที่แต่ละฝ่ายใช้จัดการกับปัญหาความขัดแย้งน้ัน 
ซึ่งหากทั้งสองฝ่ายมีวิธีการ มุมมอง หรือความคาดหวังท่ีแตกต่างกันแล้ว สิ่งท่ีเกิดข้ึนอาจกลับกลายเป็น “ความขัดแย้ง
บนความขัดแย้ง” (conflict about conflict) เช่น จากตัวอย่างเดิมแม้ว่าภรรยาจะไม่พอใจอย่างมากกับเหตุการณ์ท่ี
พบว่าสามีพูดปด แต่อาจเห็นว่าวิธีท่ีดีท่ีสุดของการแก้ไขความขัดแย้งคือการไม่พูดไม่ต่อว่าแต่ท าเฉยชา เพื่อให้สามี
เกรงใจ คาดหวังว่าสามีจะมาขอโทษและจะไม่พูดปดอีก ในขณะท่ีสามีอาจคิดว่าเหตุท่ีภรรยาไม่แสดงออกซึ่งความไม่
พอใจคงเป็นเพราะไม่ทราบหรือเห็นเป็นเรื่องเล็กๆ การพูดปดจึงเป็นสิ่งท่ีเขาอาจใช้อีกในโอกาสต่อไป ดังน้ันจึงดู
เสมือนไม่มีปัญหาใดๆ เกิดข้ึนในความสัมพันธ์ระหว่างท้ังสอง แต่ในความเป็นจริงความขัดแย้งไม่ได้หมดไป ถ้าท้ังสอง
ฝ่ายมีวิธีคิดในการจัดการกับความขัดแย้งท่ีต่างกันและไม่เป็นไปดังท่ีฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงคาดหวัง ท้ังสองอาจต้องเผชิญกับ
ปัญหาความขัดแย้งบนความขัดแย้งดังกล่าว  
  3) การแสดงออกให้เห็นถึงความขัดแย้งท าได้ทั้งทางตรงและทางอ้อม  เมื่อเกิดความขัดแย้งข้ึน
ระหว่างบุคคล ท้ังสองฝ่ายอาจเลือกวิธีการแสดงออกให้เห็นความขัดแย้งได้ทางตรง ด้วยการแสดงพฤติกรรมความไม่
พอใจ หรืออาจใช้วิธีแสดงออกทางอ้อมด้วยการไม่แสดงออก เช่น ไม่พูดด้วย หรือการปฏิเสธไม่ยอมร่วมท างานด้วย 
แต่ไม่ว่าวิธีการใด ความขัดแย้งก็ได้เกิดข้ึนแล้ว และเมื่อเผชิญกับความขัดแย้งดังกล่าวไม่มีใครตอบได้ว่า การแสดงออก
ด้วยวิธีการใดจะดีกว่ากัน เพราะข้ึนอยู่กับสถานการณ์ ความสัมพันธ์ระหว่างสองฝ่าย และผลลัพธ์ท่ีท้ังสองฝ่ายคาดว่า
จะเกิดข้ึนหลังจากการแสดงออกความขัดแย้งน้ันๆ  
  4) ความขัดแย้งสามารถส่งผลทางลบต่อทั้งสองฝ่ายที่ขัดแย้ง ความขัดแย้งระหว่างบุคคลอาจ
ส่งผลกระทบทางลบต่อท้ังสองฝ่ายไม่ว่าจะเป็นทางร่างกายหรือจิตใจ โดยเฉพาะจากความเครียดขณะท่ีเกิดความ
ขัดแย้ง ผลการศึกษาเกี่ยวกับความเครียด พบว่า ความขัดแย้งส่งผลต่อสุขภาพท้ังร่างกายและจิตใจ โดยแสดงออกทาง
ร่างกาย เช่น มึนงง ปวดตามกล้ามเน้ือ กัดฟัน ปวดศีรษะ อ่อนเพลีย แสดงออกทางจิตใจ เช่น วิตกกังวล สมาธิสั้น ไม่
มีความคิดริเริ่ม แสดงออกทางอารมณ์ เช่น โกรธง่าย หงุดหงิด ท้อแท้ หรือแสดงออกทางพฤติกรรม เช่น ติดบุหรี่ 
แยกตัว รับประทานอาหารมากข้ึน เป็นต้น (“Stress”, n.d.) ความขัดแย้งระหว่างบุคคลน ามาซึ่งความรู้สึกในทางลบ 
ในบางกรณีประสบการณ์ความขัดแย้งอาจท าให้คู่ขัดแย้งคนใดคนหน่ึงปิดกั้นตัวเองจากการติดต่อสัมพันธ์ ทางสังคม 
หรือไม่เปิดใจท่ีจะให้ความสนิทสนมกับผู้อื่น หรือในทางกลับกันอาจใช้วิธีการหยุดความสัมพันธ์กับคู่ท่ีขัดแย้ง แล้ว
แสวงหาความสัมพันธ์ใหม่ๆ ท่ีประทับใจกว่าการตกอยู่ในภาวะที่ต้องเผชิญกับความขัดแย้ง   
  5) ความขัดแย้งสามารถให้ผลที่เป็นประโยชน์ต่อคู่ขัดแย้งได้ถ้าทั้งสองฝ่ายรู้วิธีการจัดการ   
ในขณะท่ีความขัดแย้งระหว่างบุคคลส่งผลทางลบต่อความสัมพันธ์ดังกล่าวข้างต้น ความขัดแย้งดังกล่าวก็สามารถ
ให้ผลท่ีเป็นประโยชน์ต่อความสัมพันธ์ของท้ังสองฝ่ายได้โดยพบว่า  

ประการแรก ความขัดแย้งเป็นเง่ือนไขส าคัญของการท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลง เพราะท า 
ให้แต่ละฝ่ายเริ่มมองหรือตระหนักในปัญหาท่ีเกิดข้ึน หาข้อสรุปท่ีเกี่ยวข้องท่ีเป็นไปได้เพื่อการแก้ไข และพร้อมท่ีจะ
ปรับปรุงเพื่อแก้ไขปัญหาท่ีเกิดข้ึน ดังน้ัน หากไม่มีการตระหนักในปัญหาหรือเผชิญกับปัญหาน้ันร่วมกันก็คงไม่เกิด
ความต้องการท่ีจะเปลี่ยนแปลง  

ประการที่สอง เมื่อเกิดความขัดแย้งระหว่างบุคคล สิ่งท่ีเกิดพร้อมๆ กันคือเกิดพัฒนาการ 
ของการแก้ปัญหา เมื่อแต่ละฝ่ายเร่ิมไม่เห็นด้วยกับข้อมูลของอีกฝ่ายก็จะมีการแบ่งปันข้อมูลของกันและกัน และจะได้
เรียนรู้ความคิดเห็นท่ีแตกต่างออกไปซึ่งช่วยพัฒนาความเข้าใจและการแสดงออก ประเด็นการเปลี่ยนแปลงและการ
พัฒนาในการแก้ไขปัญหาจึงเป็นประเด็นหลักของประสิทธิภาพท่ีเกิดข้ึน  ความขัดแย้งท าให้ท้ังสองฝ่ายเรียนรู้กัน    
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และกันและรู้วิธีจัดการกับปัญหาท่ีเกิดกับความสัมพันธ์ระหว่างกัน และหากสามารถแก้ไขปัญหาร่วมกันได้ส าเร็จ 
ความสัมพันธ์ท่ีมีต่อกันจะแนบแน่นมากข้ึนจากการได้เรียนรู้และปรับปรุงระหว่างกระบวนการแก้ไขดังกล่าวร่วมกัน  
การรู้วิธีจัดการกับความขัดแย้งของท้ังสองฝ่ายช่วยท าให้ปัญหาเล็กๆ ท่ีอาจเกิดข้ึนไม่พอกพูนกลายเป็นปัญหาใหญ่ท่ี
ตามมา ท้ังน้ีความสามารถในการจัดการปัญหาด้วยมุมมองท่ีเป็นบวกสามารถสร้างความมั่นใจให้กับท้ังสองฝ่ายในการ
ใช้ทักษะในการสื่อสารเพื่อธ ารงความสัมพันธ์ท่ีดีระหว่างกัน    

ความขัดแย้งระหว่างบุคคลเป็นเรื่องธรรมชาติ ท่ีให้ผลเกิดข้ึนได้ท้ังทางบวกและทางลบ ข้ึนอยู่กับ
พื้นฐานความคิดหรือมุมมองท่ีแต่ละคนมีต่อความขัดแย้ง ประกอบกับความสามารถในการจัดการกับความขัดแย้ง
ระหว่างบุคคลน้ัน การจัดการกับความขัดแย้งระหว่างบุคคลจึงต้องมุ่งเน้นท าความเข้าใจกับสาเหตุและการตอบสนอง
ต่อความขัดแย้งท่ีเกิดข้ึนระหว่างบุคคล และควบคุมหรือลดระดับความขัดแย้งให้อยู่ในระดับท่ีเหมาะสม เพื่อสร้างผล
ทางบวกให้เกิดข้ึนจากความขัดแย้ง  
 

การตอบสนองต่อความขัดแย้งที่เกิดขึ้นระหว่างบุคคล ขั้นตอนการคลี่คลายความขัดแย้งระหว่างบุคคล  

 3.1 การตอบสนองต่อความขัดแย้งที่เกิดขึ้นระหว่างบุคคล 

 งานวิจัยจ านวนมากศึกษาวิธีการท่ีแต่ละบุคคลจัดการหรือตอบสนองต่อความขัดแย้งท่ีเกิดข้ึนระหว่างบุคคล 
Wood (2010) ได้รวบรวมงานของนักวิชาการต่างๆ และเสนอผลของการศึกษาการตอบสนองต่อความขัดแย้ง 
(conflict responses) ด้วยแบบจ าลองซึ่งแสดงให้เห็นวิธีการ 4 แบบซึ่งมีลักษณะแตกต่างกันในมิติเรื่องของการให้ผล
เชิงบวกหรือเชิงลบต่อปฏิสัมพันธ์ระหว่างกัน  และการแสดงออกต่อความขัดแย้งระหว่างบุคคลในลักษณะการจัดการ
กับปัญหาหรือการไม่จัดการกับปัญหา ดังภาพท่ี 2 
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ภาพที่ 2   แบบจ าลองการตอบสนองต่อความขัดแย้งตามแนวคิดของ Wood 
ที่มา: แปลจาก Wood (2010) 
 
  1) การออกจากปัญหา (the exit response) เป็นการจัดการกับปัญหาท่ีให้ผลทางลบด้าน

ความสัมพันธ์ กล่าวคือ ใช้วิธีการตอบสนองหรือจัดการกับความขัดแย้งท่ีเกิดข้ึนด้วยการหนีออกจากปัญหาความ

ขัดแย้งน้ัน เช่น การเดินออกจากปัญหา การไม่ยอมให้พบ หรือการปฏิเสธท่ีจะพูดถึงเรื่องท่ีเป็นปัญหา การตอบสนอง

ด้วยวิธีน้ีจัดเป็นวิธีการท่ีเห็นได้ว่าให้ผลทางลบต่อความสัมพันธ์ เพราะไม่ได้ช่วยลดความตึงเครียดด้านความสัมพันธ์ท่ี

มีต่อกันระหว่างคู่ขัดแย้ง อย่างไรก็ตามในบางสถานการณ์ เช่น ประเด็นปัญหาหรือมิติด้านเน้ือหาของความขัดแย้งท่ี

ประเมินแล้วว่าไม่มีประโยชน์ท่ีจะพูดคุย หรือสื่อสารกันในเร่ืองท่ีขัดแย้งในเวลาน้ันๆ เช่น ต่างอยู่ในอารมณ์โกรธ การ

ออกจากปัญหาด้วยการเดินออกจากปัญหา หรือยุติความสัมพันธ์กับบุคคลท่ีท าให้เกิดความขัดแย้งช่ัวคราว อาจให้ผล

ดีกว่าวิธีอื่นๆ อย่างน้อยก็ในช่วงเวลาสั้นๆ น้ัน เป็นต้น  

  2) การลอยตัวเหนือปัญหา (the neglect response) เป็นการไม่จัดการกับตัวประเด็นปัญหา
ความขัดแย้งท่ีให้ผลทางลบต่อความสัมพันธ์ระหว่างกัน กล่าวคือ ในขณะท่ีวิธีการแรกเป็นการจัดการต่อปัญหาด้วย
การหนีออกไปจากปัญหา แต่วิธีการท่ีสองน้ีเป็นปฏิกิริยาตอบสนองหรือจัดการต่อความขัดแย้งด้วยการไม่ท าอะไรเลย
กับปัญหาท่ีมีอยู่ หรือด้วยการปฏิเสธว่ามีปัญหาหรือมีความขัดแย้งเกิดข้ึน หรือแสดงออกให้เห็นว่าเป็นเร่ืองเล็กท่ีไม่ได้
มีความส าคัญอย่างใด โดยการไม่พูดคุย ไม่แสดงความเห็น หรือเพิกเฉยต่อความสัมพันธ์ระหว่างกัน ท้ังน้ีการ
ตอบสนองระหว่างกันด้วยวิธีน้ีไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาให้หมดไป (destructive) อีกทั้งยังไม่ได้ช่วยลดความตึงเครียด หรือ
ความไม่ลงรอยระหว่างกัน เพราะไม่ได้เปิดโอกาสให้ได้รับรู้ความต้องการของอีกฝ่ายหน่ึง เป็นวิธีท่ีมีลักษณะลอยตัว
เหนือปัญหาท้ังท่ีตระหนักว่ามีปัญหาความขัดแย้งดังกล่าว นอกจากปัญหายังคงอยู่แล้ว ผลท่ีเกิดข้ึนในแง่ความสัมพันธ์
ยังเป็นผลเชิงลบมากกว่าเชิงบวก ตัวอย่างเช่น ในขณะท่ีเพื่อนร่วมงานซึ่งท างานคนละแผนกในบริษัทเดียวกันมักมี
ปัญหาขัดแย้งกันเสมอๆ มีการท างานข้ามสายงานบังคับบัญชากันอยู่บ่อยๆ ท าให้ฝ่ายหน่ึงฝ่ายใดท างานไม่ส าเร็จหรือ
ได้รับการต าหนิจากฝ่ายบริหาร ความขัดแย้งดังกล่าวอาจจะสืบเน่ืองจากเหตุผลต่างๆ เช่น บทบาทท่ีได้รับมอบหมาย
ไม่ชัดเจน ท าให้มีการท างานซ้ าซ้อนกันระหว่างแผนกจนเกิดปัญหาระหว่างกัน หรืออาจเป็นความเข้าใจผิดในบทบาท
หน้าท่ีของฝ่ายใดฝ่ายหน่ึง จึงท าให้ท้ังสองฝ่ายต่างรู้สึกไม่พอใจต่อสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึน อย่างไรก็ตามแทนท่ีท้ังสอง
ฝ่ายจะหารือผู้บริหารเพื่อสร้างความชัดเจน หรือหันมาพูดคุยเพื่อร่วมกันในการแก้ปัญหา กลับใช้วิธีเพิกเฉย หรือ
พยายามหลีกเลี่ยงท่ีจะท างานร่วมกัน โดยปล่อยให้ปัญหาในการท างานระหว่างกันยังคงอยู่ต่อไปพร้อมกับความตึง
เครียดในความสัมพันธ์ระหว่างกันของท้ังสองฝ่าย  
  3) การแสดงความภักดี (the loyalty response) เป็นวิธีการไม่จัดการกับปัญหาความขัดแย้งท่ี
ให้ผลทางบวกในแง่รักษาความสัมพันธ์ระหว่างกัน การตอบสนองในแบบน้ีคล้ายกับแบบท่ีสองคือไม่จัดการกับปัญหา
ความขัดแย้ง (passive) โดยไม่พูดคุยหรือแสดงออกในประเด็นความขัดแย้งท่ีสองฝ่ายต้องการเพื่อให้เกิดทางออกท่ี
ยอมรับได้ ยึดแนวคิดท่ีว่าแล้วทุกอย่างก็จะดีข้ึนเอง และมีการตอบสนองด้วยการให้ความส าคัญกับความสัมพันธ์ท่ีมี
ต่อกัน ท้ังๆ ท่ีเผชิญกับความขัดแย้งท่ีเกิดข้ึนตลอดเวลา ผู้ท่ีเลือกการตอบสนองความขัดแย้งแบบน้ีจะใช้ความอดทน
ของตนเองเพื่อรับมือกับปัญหาความขัดแย้งหรือความแตกต่างท่ีเกิดข้ึน มากกว่าจะลุกข้ึนจัดการกับปัญหาความ
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ขัดแย้งแล้วท าให้มีผลกระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างกัน ด้วยเหตุน้ีจึงดูเสมือนว่าไม่มีความขัดแย้งใดเกิดข้ึนระหว่าง
สองฝ่าย การตอบสนองในรูปแบบน้ีเป็นท่ีมาของการจัดการความขัดแย้งในรูปแบบของการยินยอมให้อีกฝ่ายหน่ึงเป็น
ผู้ได้รับประโยชน์หรือมีอ านาจเหนือกว่า เช่น ผู้ใต้บังคับบัญชายอมท างานในสิ่งท่ีตนเองไม่เห็นด้วย หรือไม่กล้าแสดง
ความเห็นคัดค้านข้อเสนอหรือความคิดของผู้บังคับบัญชาในท่ีประชุมเพราะต้องการรักษาหน้าผู้บังคับบัญชา ท้ังน้ีเพื่อ
คงความสัมพันธ์ท่ีดีระหว่างกันไว้ หรือกรณีภรรยาท่ีน่ิงเฉยยอมรับความประพฤติของสามีท่ีเจ้าชู้เพราะต้องการรักษา
สถานภาพความสัมพันธ์ของครอบครัวเอาไว้ เป็นต้น   
  4) การส่งเสียง การแสดงออก (the voice response) การตอบสนองด้วยวิธี น้ีเป็นการ
แสดงออกท่ีเน้นไปท่ีประเด็นความขัดแย้ง หรือความแตกต่างทางความคิดของสองฝ่าย โดยการรับฟังและแสดงให้เห็น
ความพยายามอย่างยิ่งท่ีจะคลี่คลายประเด็นท่ีเป็นปัญหาน้ันให้หมดไปด้วยวิธีการละมุนละม่อม โดยยังคงรักษา
ความสัมพันธ์ท่ีดีไว้ให้ได้  การตอบสนองด้วยวิธีการน้ีต้องอาศัยความเช่ือมั่นในตัวเองและความเช่ือมั่นในอีกฝ่ายท่ีจะ
ช่วยกันคลี่คลายปัญหาท่ีมีความเห็นท่ีแตกต่างกันน้ัน ด้วยการให้เหตุและผลท่ีมีอยู่ของแต่ละฝ่าย ขณะเดียวกันก็มี
ความใส่ใจ และระมัดระวังต่อค าพูดหรือการกระท าท่ีอาจท าร้ายหรือท าลายความสัมพันธ์ท่ีมีต่อกัน ดังน้ัน การขอโทษ
หรือการแสดงความเสียใจในความผิดพลาดท่ีเกิดข้ึน สามารถใช้เป็นแนวทางท่ีท าให้การตอบสนองด้วยวิธีน้ีได้ผลดี จะ
เห็นได้ว่าวิธีน้ีมุ่งขจัดความขัดแย้งให้หมดไปด้วยความร่วมมือของท้ังสองฝ่าย และผลท่ีเกิดข้ึนคือความขัดแย้งท่ี
คลี่คลายไป สามารถท าให้ท้ังสองฝ่ายได้รับความพึงพอใจจากวิธีการดังกล่าว การตอบสนองแบบน้ีเป็นท่ีมาของการ
จัดการความขัดแย้งในรูปแบบของการร่วมมือท่ีจะได้กล่าวถึงต่อไป ตัวอย่างการตอบสนองในรูปแบบน้ีเช่น คู่สามีและ
ภรรยาท่ีเพิ่งสมรส ฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงอาจพบว่าหลังการอยู่ร่วมกันแล้วแต่ละฝ่ายมีพฤติกรรมท่ีอีกฝ่ายยอมรับไม่ได้ 
หรือไม่พอใจ เช่น ภรรยาท่ีพบว่าสามียังคงให้ความส าคัญกับเพื่อนแม้ว่าจะแต่งงานแล้วแต่ยังคงท้ิงภรรยาเพื่อไปใช้
เวลาเท่ียวเตร่อยู่กับเพื่อน หรือสามีท่ีพบว่าภรรยายังคงใช้จ่ายซื้อของฟุ่มเฟือย ท้ังสองอาจต้องหันมาเร่ิมต้นพูดคุยกัน
อย่างจริงจังเกี่ยวกับความรู้สึกท่ีแท้จริงของแต่ละฝ่ายเกี่ยวกับสิ่งท่ีต่างยอมรับไม่ได้ โดยร่วมกันก าหนดเปาาหมายใน
การสร้างความมั่นคงให้กับครอบครัว หรือแสวงหาข้อตกลงท่ีท้ังสองยอมรับร่วมกันได้ในการอยู่ร่วมกัน ท้ังน้ี สามีอาจ
ต้องลดการใช้เวลากับเพื่อนลงบ้าง และภรรยาอาจต้องค านึงถึงการใช้จ่ายท่ีเป็นประโยชน์เพื่อความมั่นคงทางการเงิน
ของครอบครัวในอนาคตท่ีต้องดูแลบุตรร่วมกัน การตอบสนองต่อปัญหาความขัดแย้งระหว่างบุคคลด้วยวิธีการน้ีจึงมุ่ง
ประเด็นไปท่ีสาเหตุความขัดแย้ง ขณะเดียวกันก็ให้ความส าคัญกับการรักษาความสัมพันธ์ระหว่างกันท่ีมีอยู่ 
ความส าเร็จของการคลี่คลายความขัดแย้งของท้ังสองฝ่ายจึงอยู่ท่ีการท่ีท้ังสองได้แสดงออกซึ่งความต้องการของตนเอง 
การสร้างข้อตกลงร่วมกัน และการยอมรับในความแตกต่างท่ีมีจุดร่วมอยู่ ท่ีความรักและความต้องการท าให้
ความสัมพันธ์ท่ีมีต่อกันยืนยาวต่อไปน่ันเอง 
  นอกจากปฏิกิริยาตอบสนองต่อประเด็นความขัดแย้งเมื่อเกิดข้ึนท้ังสี่แบบ ท่ีเสนอโดย Wood 
ดังกล่าวข้างต้น DeVito (2007) ได้เสนอรูปแบบของการตอบสนองและต่อความขัดแย้ง (conflicts styles) ในมุมมอง
ท่ีต่างออกไป โดยพัฒนามาจากแนวคิดของ Blake & Mouton (1984) ในการจ าแนกประเภทของรูปแบบการ
ตอบสนองต่อความขัดแย้งระหว่างคู่สื่อสาร 2 มิติ คือ มิติในเร่ืองท่ีตอบสนองความต้องการของตน และมิติตอบสนอง
ความต้องการของอีกฝ่าย โดยจ าแนกการตอบสนองต่อความขัดแย้งได้เป็น 5 ลักษณะได้แก่ การแข่งขันการเอาชนะ 
การหลีกเลี่ยง การยินยอม การประนีประนอม และการร่วมมือ ดังต่อไปน้ี  
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ภาพที่ 3  รูปแบบการตอบสนองความความขัดแย้ง  
ที่มา: ภาพดัดแปลงจาก  DeVito (2007)  
 

1) การแข่งขัน การเอาชนะ (Competing: I win, You lose)  การตอบสนองต่อความขัดแย้ง  
แบบน้ีเน้นการบรรลุความต้องการของตนเองโดยให้ความส าคัญกับความต้องการผู้อื่นน้อยมากหรือไม่ให้ความส าคัญ
เลย การสื่อสารจึงมีลักษณะของการเอาชนะ โดยใช้พฤติกรรมแสดงออกหรือค าพูดท่ีแสดงความก้าวร้าวเพื่อเอาชนะ 
เพื่อให้ตนเองบรรลุความต้องการของตน ผลของวิธีการน้ีจะท าให้เกิดผลลัพธ์ในลักษณะ “ชนะ-แพ้” 
  วิธีการแข่งขันเป็นวิธีการท่ีเหมาะสมหากคู่ขัดแย้งมีเวลาน้อย หรือต้องการความเร่งด่วนในการ
ตัดสินใจ การต้ังรางวัลส าหรับสิ่งท่ีดีท่ีสุด เก่งท่ีสุด เช่น รางวัลสร้างผลงานได้เยี่ยมท่ีสุด หรือต าแหน่งส าหรับผู้ท่ี
สามารถท ายอดขายสร้างก าไรให้บริษัทได้มากท่ีสุด มักท าให้เกิดการแข่งขันสร้างสรรค์ผลงาน ท่ีเป็นท่ีพอใจ 
นอกจากน้ัน วิธีการแข่งขันเหมาะส าหรับน ามาใช้ในการแก้ไขปัญหาเมื่อต้องการผลลัพธ์ท่ีเกิดข้ึนในลักษณะท่ีให้
ความส าคัญกับผลงานท่ีต้องการ มากกว่าค านึงถึงการรักษาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลท่ีเกี่ยวข้องกับความขัดแย้ง 
นอกจากน้ันการแข่งขันเพื่อเอาชนะเป็นวิธีท่ีเหมาะสมในการแข่งขันกีฬาท่ีมีกติกาท่ีมีการยอมรับโดยสองฝ่ายชัดเจน 
หรือการโต้แย้งกันในการศาลด้วยพยานระหว่างอัยการและทนายความเพื่อประโยชน์ของโจทก์และจ าเลย เป็นต้น 
ข้อจ ากัดของวิธีการน้ีคือการแข่งขันสร้างเงื่อนไขท่ีจ ากัดให้มีเพียงสองฝ่าย คือ ผู้แพ้กับผู้ชนะ ซึ่งเป็นปัจจัยท าลาย
ความสัมพันธ์ท่ีดีท่ีมีต่อกัน และไม่เหมาะเมื่อฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงไม่ยอมรับหรือไม่ต้องการแก้ปัญหาความขัดแย้งใน
ลักษณะการแข่งขันหรือการเอาชนะท่ีต้องปะทะ หรือเผชิญหน้ากับความขัดแย้งกันโดยตรง 
   ตัวอย่างของการตอบสนองความขัดแย้งและผลท่ีเกิดข้ึนในลักษณะของผู้ชนะ-ผู้แพ้ในการท างาน 
เช่น ในการสัมภาษณ์ของฝ่ายบริหารเพื่อการพิจารณาจัดสรรงบประมาณประจ าปีซึ่งมีอย่างจ ากัด ในสถานการณ์
เช่นน้ีอาจพบบรรยากาศของการแข่งขันระหว่างผู้จัดการแต่ละแผนกท่ีต้องการให้แผนกของตนได้รับการจัดสรร
งบประมาณมากท่ีสุด ด้วยการแสดงเหตุผล เปรียบเทียบ หรือต าหนิการท างานท่ีล้มเหลวของอีกฝ่ายหน่ึง และแสดง
ให้เห็นความส าเร็จของฝ่ายตนในการท างานท่ีผ่านมาเพื่อให้ได้รับการจัดสรรงบประมาณและอัตราก าลังเพิ่มข้ึน วิธีการ
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น้ีมีผู้ชนะคือผู้ได้รับการจัดสรรงบประมาณตามท่ีต้องการแต่ก็ทิ้งความเสียใจให้ผู้แพ้ซึ่งก็เป็นส่วนหน่ึงของบริษัทไว้ด้วย
เช่นกัน ในชีวิตประจ าวันเราก็มักพบการแข่งขันในแบบชนะ-แพ้ในหลายสถานการณ์ เช่น การท่ีพนักงานขาย
เครื่องใช้ไฟฟาาสองยี่ห้อต่างพยายามน าเสนอสินค้าของตนให้ลูกค้าเลือกซื้อด้วยการบอกถึงคุณสมบัติท่ีดีกว่าคู่แข่ง แต่
ในท่ีสุดแล้วก็มีเพียงย่ีห้อเดียวท่ีลูกค้าตัดสินใจซื้อ เป็นต้น 

2)  การหลีกเลี่ยง (Avoiding: I lose, You lose)  เป็นวิธีตอบสนองต่อความขัดแย้งท่ีไม่สามารถ 
สนองตอบความต้องการของท้ังตนเองและผู้อื่น ด้วยการเปลี่ยนประเด็นท่ีจะพูดถึงหรือการหนีจากปัญหาปล่อยให้ทุก
อย่างเป็นไปตามทาง โดยเลือกท่ีจะไม่พบเห็นสิ่งท่ีเกี่ยวข้องกับปัญหา ไม่พูดถึง ไม่คิดถึงเรื่องดังกล่าว บางคนเลือกแนว
ทางการแก้ไขความขัดแย้งแบบน้ีเพราะไม่รู้วิธีจัดการกับความขัดแย้ง ส่วนบางคนก็พอใจกับการเลือกแนวทางน้ีเพราะ
ไม่ต้องการเผชิญความขัดแย้ง แต่การหลีกเลี่ยงกลายเป็นจุดเร่ิมต้นของปัญหาท่ียังไม่ได้รับการแก้ไขและอาจกลายเป็น
เร่ืองใหญ่ได้ในภายหลัง  
  วิธีหลีกเลี่ยงน้ีมีข้อดีตรงท่ีท าให้คู่ขัดแย้งมีเวลาคิดมากข้ึน เพื่อตอบสนองต่อความคิดเห็นท่ีขัดแย้ง 
หรือการแก้ไขปัญหาน้ันๆ ท าได้โดยฝ่ายใดฝ่ายหน่ึง โดยไม่จ าเป็นต้องใช้เวลาร่วมกันในการสื่อสาร เพื่อระบุความ
ต้องการระหว่างกัน ข้อดีอีกประการหน่ึงของการหลีกเลี่ยงคือในบางสถานการณ์ท่ีอีกฝ่ายมีความก้าวร้าวรุนแรง 
วิธีการหลีกเลี่ยงปัญหาช่วยไม่ให้ต้องเผชิญกับความรุนแรงท่ีอาจเกิดข้ึนจากคู่ขัดแย้ง อย่างไรก็ตาม การหลีกเลี่ยงเป็น
การแสดงอออกให้เห็นว่าผู้ใช้วิธีน้ีไม่ใส่ใจท่ีจะแก้ปัญหา และเมื่อไม่ได้รับการคลี่คลาย ปัญหาเล็กหรือความขัดแย้ง
เล็กๆ ท่ีเกิดข้ึนอาจกลายเป็นปัญหาใหญ่ท่ีพร้อมจะพัฒนาไปสู่ความรุนแรงในการแสดงออกในอนาคตได้ต่อไป 
   ตัวอย่างการตอบสนองความขัดแย้งด้วยการหลีกเลี่ยงในการด าเนินชีวิตประจ าวัน เช่น การท่ีสามี
ไมย่อมรับฟังภรรยา หรือหลีกเลี่ยงท่ีจะพูดถึงปัญหาระหว่างกันท่ีเกิดข้ึนจากพฤติกรรมของสมาชิกในครอบครัวสามีท่ี
อาศัยอยูร่่วมกันซึ่งมักมีส่วนเข้ามาสร้างความไม่พึงพอใจในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงเสมอ การเลือกวิธีหลีกเลี่ยงท่ีจะพูดถึงน้ีจึง
ดูเสมือนว่าไม่มีความขัดแย้งเกิดข้ึนท้ังท่ีปัญหายังคงเดินหน้าก่อตัวเกิดข้ึนก็ตาม  

  3)  การยินยอม (Accommodating: I lose, You win) ตรงกันข้ามกับวิธีเอาชนะ วิธีน้ีเป็นการให้
ความส าคัญกับความต้องการผู้อื่นมากกว่าตนเอง เปาาหมายของวิธีการน้ีคือการเสียสละให้อีกฝ่ายในสิ่งท่ีเขาต้องการ 
บางครั้งก็เพื่อจะท าให้เกิดความสงบสุข หรือเพื่อรักษาสัมพันธภาพท่ีดีให้อยู่ต่อไป เห็นได้ว่าการตอบสนองวิธีน้ีอาจท า
ให้เกิดความไม่เท่าเทียมหรือความรู้สึกไม่ยุติธรรมในฝ่ายท่ียินยอม  ปัจจัยเรื่องของวัฒนธรรม เพศสภาวะ และเรื่อง
ของการแสดงออกซึ่งอ านาจก็มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเลือกใช้รูปแบบการตอบสนองต่อความขัดแย้งแบบน้ี 

   วิธีการยินยอม คล้ายกับวิธีการเอาชนะเพราะฝ่ายหน่ึงได้รับตามความต้องการ ในขณะท่ีอีกฝ่าย
หน่ึงไม่ได้รับ แต่ต่างกันตรงท่ีเป็นการยอมให้ชนะจากฝ่ายท่ีแพ้ วิธีการน้ีใช้ได้ดีเมื่อฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงรู้สึกว่าตนเองเป็น
ฝ่ายผิด และประเด็นท่ีขัดแย้งระหว่างกันมีความส าคัญส าหรับฝ่ายหน่ึงแต่ไม่ส าคัญส าหรับอีกฝ่ายหน่ึง การยินยอมเป็น
การให้ตามความต้องการของฝ่ายใดฝ่ายหน่ึง จึงท าให้ไม่เกิดความรู้สึกสูญเสียความสัมพันธ์หรือรู้สึกไม่เท่าเทียมของ
ฝ่ายหน่ึงฝ่ายใด แต่วิธีการยินยอมจากฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงตลอดเวลาก็มีข้อจ ากัดตรงท่ี การยินยอมท าให้ไม่เกิดความคิด
สร้างสรรค์ต่อสิ่งท่ีเป็นปัญหา การยินยอมท าให้หมดพลังไม่ต่อสู้ด้ินรนในการคิดสร้างสรรค์แนวทางใหม่ๆ อีกท้ัง
ความสัมพันธ์ระหว่างกันอาจเป็นไปในลักษณะยอมจ านน ด้วยวัฒนธรรมประเพณีท่ีก าหนดบทบาทให้ต้องตอบสนอง
ในลักษณะของการยินยอม ซึ่งอาจเกิดผลกระทบในลักษณะสะท้อนกลับเมื่อฝ่ายท่ียอมเสมอมาไม่ยินยอมอีกต่อไป 
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  ตัวอย่างของรูปแบบการตอบสนองความขัดแย้งแบบน้ี เช่น การท่ีภรรยาบางคนยอมรับการ
ตัดสินใจทุกเรื่องของสามีเน่ืองจากยึดหลักท่ีว่า “สามีเป็นช้างเท้าหน้า” หรือการท่ีลูกสาวคนโตต้องยอมออกจาก
โรงเรียนเพื่อมาท างานส่งเสียน้องชายให้เรียนหนังสือ การตอบสนองด้วยการยินยอมแบบน้ีเป็นผลสืบเน่ืองจากค่านิยม
การให้ชายเป็นใหญ่ในบางครอบครัว เป็นต้น  

  4) การประนีประนอม (Compromising: I win and Lose, You win and lose)  เป็นวิธีพบ 

กันครึ่งทางระหว่างความต้องการของตัวเองกับผู้อื่น เป็นความพยายามที่จะให้สองฝ่ายได้รับความพอใจบ้าง  และต้อง
ยอมเสียสละบ้าง ซึ่งผลท่ีเกิดคือไม่มีฝ่ายใดได้รับความพึงพอใจท้ังหมดเสียทีเดียว โดยท้ังสองฝ่ายต่างต้องเสียในสิ่งท่ี
ตัวเองอยากได้บางส่วน 

  ข้อดีของการใช้วิธีการประนีประนอมคือใช้เวลาน้อยกว่าวิธีการร่วมมือแก้ไขปัญหาท่ีจะได้กล่าวถึง
ต่อไป การประนีประนอมท าให้เกิดความรู้สึกเท่าเทียมและความสมดุลในอ านาจท่ีมีระหว่างกัน ท าให้ยังคงรักษา
ความสัมพันธ์ระหว่างกันไว้ได้ ดังน้ันจึงอาจใช้ได้ดีในสถานการณ์ท่ีวิธีอื่นใช้ไม่ได้ผล หรือไม่สามารถตกลงกันตามความ
ต้องการจริงๆ เพราะวิธีน้ีดูเสมือนว่าท้ังสองฝ่ายต่างได้รับสิ่งท่ีต้องการ แต่แท้จริงในมุมมองตรงกันข้ามคือท้ังสองฝ่าย
ไม่ได้อะไรตามท่ีต้ังไว้ด้วยเลยท้ังสองฝ่าย ดังน้ันในเวลาต่อมา ปัญหาความขัดแย้งอาจกลับมาสู่สถานการณ์เดิมหรือ
สถานการณ์เริ่มต้นของความขัดแย้งได้อีก วิธีการน้ีจึงไม่ได้ให้ทางออกใหม่ๆ กับการแก้ปัญหา โดยเฉพาะในบาง
สถานการณ์ที่การประนีประนอมด าเนินการตัดสินโดยผู้ท่ีไม่เข้าใจในปัญหาท่ีแท้จริง 

  ตัวอย่างของการประนีประนอม เช่น พี่น้องท่ีแย่งของเล่นช้ินเดียวกันอาจตกลงกันได้ด้วยการแบ่ง
เวลากันเล่น หรือการเล่นด้วยกัน หรือในขณะท่ีสามีต้องการใช้เงินเก็บท้ังหมดไปลงทุนในหุ้น แต่ภรรยาต้องการใช้เงิน
ไปลงทุนในการซื้อบ้านเพื่อสร้างรายได้ด้วยการให้เช่า ความต้องการท่ีต่างกันอาจต้องตกลงประนีประนอมกันด้วยการ
แบ่งงบประมาณเป็นสองส่วนเพื่อให้สามีได้เงินส่วนหน่ึงไปลงทุนในหุ้น และภรรยาอาจต้องลดจากการลงทุนซื้อบ้าน
เป็นเพียงทาวน์เฮาส์เพื่อเป็นการลงทุนเช่นกัน  

  5) การร่วมมือ (Collaborating: I win, You win)  เป็นพฤติกรรมตอบสนองท่ีให้ความส าคัญกับ
ความต้องการของท้ังตนเองและผู้อื่นเพื่อร่วมมือแก้ไขปัญหา ให้ความใส่ใจต่อการสื่อสารและรับฟังความต้องการ
ระหว่างกันและกัน โดยหวังให้เกิดประโยชน์ต่อท้ังสองฝ่าย ท้ังน้ี วิธีการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งรูปแบบน้ีท าให้ท้ังสอง
ฝ่ายต่างได้ประโยชน์ตามต้องการ (win-win) เป็นวิธีการท่ีใช้เวลาและท้ังสองฝ่ายต้องรับฟังความต้องการของกันและ
กัน มีความต้ังใจท่ีแน่วแน่ท่ีจะร่วมกันแก้ไขปัญหาท่ีท้ังสองฝ่ายเผชิญอยู่ ไม่ว่าความขัดแย้งน้ันจะเป็นประเด็นของ
ความคิดเห็น ผลประโยชน์ หรือทรัพยากรท่ีมีอย่างจ ากัดก็ตาม  

  การร่วมมือเป็นวิธีการท่ีใช้พลังและเวลามากในการจัดการกับปัญหาในลักษณะการเป็นหุ้นส่วน

ระหว่างกัน และเกิดประโยชน์ต่อเมื่อแต่ละฝ่ายต้องการแสวงหาแนวทางท่ีเป็นท่ีพอใจของท้ังสองฝ่าย วิธีการน้ีช่วยท า

ให้เกิดแนวคิดใหม่ๆ ในการแก้ปัญหา อีกท้ังยังแสดงให้เห็นถึงการให้ความนับถือในความคิดเห็นและความสัมพันธ์

ระหว่างกันของคู่ขัดแย้ง นอกจากน้ันยังเป็นการผูกมัดท้ังสองฝ่ายกับข้อตกลงท่ีก าหนดร่วมกัน โดยท้ังสองฝ่ายยอมรับ

ข้อตกลงท่ีอยู่บนพื้นฐานของความเป็นไปได้ อย่างไรก็ตาม ถ้าความสัมพันธ์ ท่ีดีระหว่างกันไม่ใช่สิ่งท่ีสองฝ่ายให้
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ความส าคัญมากแล้ว วิธีน้ีอาจเสียเวลามากเกินไปและฝ่ายท่ีมีความสามารถและทักษะในการเจรจาอาจใช้ประโยชน์

จากความสามารถในการสร้างข้อตกลงท่ีเป็นประโยชน์มากกว่าอีกฝ่ายได้ 

3.2 ขั้นตอนการคลี่คลายความขัดแย้งระหว่างบุคคล 

 Hybels (2015) ได้เสนอข้ันตอนของการคลี่คลายความขัดแย้งด้วยการสื่อสารเพื่อให้เกิดการร่วมมือ
ประกอบด้วยข้ันตอนส าคัญ 6 ข้ันตอนดังต่อไปน้ี   

  ขั้นตอนที่หนึ่ง เป็นข้ันประเมินการสื่อสารภายในตนเอง (intrapersonal evaluation) เป็นข้ันท่ี  
แต่ละฝ่ายให้ความส าคัญกับการวิเคราะห์กับประเด็นปัญหาของความขัดแย้งด้วยตนเองแต่เพียงล าพัง ด้วยการตอบ
ค าถามส าคัญกับตนเองให้ได้ว่า อะไรคือปัญหาท่ีเกิดข้ึน รู้สึกอย่างไร ต้องการอะไร อะไรคือข้อเท็จจริง อะไรคือความ
คิดเห็น หรือความรู้สึกท่ีเกิดข้ึน ฯลฯ  

  ขั้นตอนที่สอง เป็นข้ันการสื่อสารระหว่างกันเพื่อให้ค าจ ากัดความปัญหา (interpersonal 
definition of the problem) ข้ันตอนน้ีท้ังสองฝ่ายต้องเช่ือว่าสามารถระบุปัญหาท่ีเกิดข้ึนได้ โดยท้ังสองฝ่ายต้องให้
ความใส่ใจในการฟังกันและกัน แสดงออกให้อีกฝ่ายเห็นว่าเคารพในความคิดเห็นของเขา ความเห็นของเขาเป็นสิ่งท่ี
น่าสนใจ และมีคุณค่า ตรวจสอบความถูกต้องของการรับรู้เกี่ยวกับสิ่งท่ีท้ังสองระบุเกี่ยวกับปัญหาน้ัน และแยกแยะ
ข้อเท็จจริงของปัญหาออกจากความรู้สึก  

  ขั้นตอนที่สาม การร่วมกันแบ่งปันเปาาหมาย (shared goal) หมายถึงท้ังสองฝ่ายร่วมกันระบุสิ่งท่ี
เป็นความต้องการของแต่ละฝ่าย โดยพิจารณาความต้องการท่ีตรงกันหรือคาบเกี่ยวกัน 

   ขั้นตอนที่สี่ หาแนวทางหรือค าตอบท่ีเป็นไปได้ (possible solution) โดยหาทางเลือกหรือ
ทางออกให้มากที่สุดเท่าท่ีเป็นไปได้ แล้วค่อยๆ ตัดทางเลือกท่ีไม่สามารถยอมรับร่วมกันได้เหลือไว้เพียงทางเลือกท่ีพอ
ยอมรับได้ บางครั้งเมื่อเกิดความขัดแย้ง ท้ังสองฝ่ายมักพุ่งประเด็นไปท่ีความเห็นท่ีไม่ตรงกันน้ันแต่เพียงอย่างเดียว โดย
ลืมมองถึงประเด็นท่ีท้ังสองฝ่ายเห็นร่วมกันได้  การหาจุดร่วมกันได้น่าจะเป็นจุดเร่ิมต้นของลดปัญหาความขัดแย้งท่ี
เกิดข้ึน อย่างไรก็ตามในสังคมบางวัฒนธรรมโดยเฉพาะสังคมไทย เร่ืองของการรักษาหน้า และศักด์ิศรี เป็นเร่ืองท่ียอม
ไม่ได้ ดังน้ันการสื่อสารจะต้องค านึงอยู่ตลอดเวลาว่าจะต้องไม่ท าให้อีกฝ่ายรู้สึกอับอาย 

   ขั้นตอนที่ห้า การช่ังน้ าหนักระหว่างทางออกกับเปาาหมาย (weighing goals against solutions) 
ในข้ันตอนน้ีท้ังสองฝ่ายอาจพบทางออกส าหรับความต้องการของท้ังสองฝ่าย ซึ่งแต่ละฝ่ายอาจไม่ได้ตามความต้องการ
ท้ังหมดของตัวเอง แต่พอจะรับได้  

   ขั้นที่หก การประเมินข้อสรุป (evaluate the solution) หลังจากท่ีได้ท าตามข้อสรุปหรือทางออก
ให้กับปัญหาท่ีเกิดข้ึนระหว่างสองฝ่ายระยะหน่ึงผ่านไปแล้ว ท้ังสองฝ่ายอาจร่วมกันประเมินว่าทางออกน้ีเป็นทางออก
ท่ีให้ผลดีหรือควรปรับปรุง เพื่อสร้างความเข้าใจและใหไ้ด้แนวทางท่ีดีในการแก้ไขความขัดแย้งอย่างยั่งยืน 

   ตัวอย่างของงานวิจัยท่ียืนยันถึงวิธีการร่วมมือและวิธีการคลี่คลายความขัดแย้งระหว่างบุคคลอย่าง
เป็นข้ันตอน ว่าเป็นวิธีการท่ีได้รับความนิยมในปัจจุบันและเกิดผลดีต่อการลดปัญหาความขัดแย้ง เช่น งานวิจัยเรื่อง 
การจัดการความขัดแย้งภายในองค์กรของพนักงานธนาคารพาณิชย์ กลุ่มเจนเนอร์เรช่ันวาย  (Ngamboontham,  
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Numprasertchai, & Siriwongse, 2015) ซึ่งพบว่า วิธีการจัดการความขัดแย้งในแบบการประสานประโยชน์ด้วยการ
สร้างการร่วมมือเป็นรูปแบบท่ีพนักงานเจนเนอร์เรช่ันวายใช้มากท่ีสุดในทุกสาเหตุของการเกิดความขัดแย้งทุกประเภท
โดยผู้วิจัยยังได้ให้ข้อเสนอแนะว่า การสร้างบริบทท่ีเสริมสร้างความไว้วางใจ และส่งเสริมการสื่อสารแบบเปิด (open 
communication) เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูล มีความเข้าใจซึ่งกันและกัน จัดเป็นการสนับสนุนให้การจัดการ
ความขัดแย้งแบบประสานประโยชน์มีประสิทธิผล  

 

บทสรุป 

 ความขัดแย้งระหว่างบุคคลเป็นกระบวนการพลวัตท่ีเกิดข้ึนระหว่างสองฝ่ายท่ีมีความเกี่ยวข้องกัน ในขณะท่ี

ท้ังสองฝ่ายต่างแสดงออกทางอารมณ์ในทางลบ ด้วยการแสดงความไม่เห็นด้วย และขัดขวางต่อการบรรลุเปาาหมาย

ของอีกฝ่าย  ความขัดแย้งแบ่งได้เป็น 4 ประเภท คือความขัดแย้งแบบเทียม ความขัดแย้งแบบพื้นฐานท่ัวไป ความ

ขัดแย้งท่ีเกิดจากการถือตนเองเป็นใหญ่ และประเภทสุดท้ายคือความขัดแย้งอันสืบเน่ืองจากการสื่อสารผ่านสื่อ

ออนไลน์ท่ีมีแนวโน้มเกิดเพิ่มข้ึนในปัจจุบัน  

วิธีการท่ีแต่ละบุคคลตอบสนองต่อความขัดแย้งท่ีเกิดข้ึนระหว่างบุคคลมีลักษณะแตกต่างกัน ในเร่ืองของการ

ให้ผลเชิงบวกหรือเชิงลบต่อการแก้ไขปัญหาความสัมพันธ์อันเน่ืองมาจากความขัดแย้ง ข้ึนอยู่กับความสามารถในการ

แก้ไขความตึงเครียดและรักษาความสัมพันธ์ท่ีมีต่อกัน และการแสดงออกหรือตอบสนองต่อความขัดแย้งมีท้ังใน

ลักษณะของการจัดการต่อประเด็นปัญหาความขัดแย้ง หรือไม่จัดการกับปัญหา รูปแบบในการจัดการความขัดแย้ง จึง

สามารถด าเนินการได้ในรูปแบบต่างๆ คือ การแข่งขันหรือการเอาชนะ การหลีกเลี่ยง  การยอมให้   การ

ประนีประนอม และการร่วมมือ  

การคลี่คลายความขัดแย้งระหว่างบุคคลท่ีมีประสิทธิภาพเท่าน้ันจะช่วยท าให้สามารถด ารงความสัมพันธ์หรือ

เกิดการเปลี่ยนแปลงด้านความสัมพันธ์ระหว่างกันและกันเชิงบวก ช่วยให้คู่ขัดแย้งเรียนรู้ซึ่งกันและกันและใช้โอกาส

จากความขัดแย้งน้ันเพื่อทบทวนสร้างความสัมพันธ์ท่ีดีให้เกิดข้ึน และหากความขัดแย้งระหว่างบุคคลเป็นความขัดแย้ง

ระหว่างการท างาน ก็สามารถใช้ประโยชน์จากความขัดแย้งน้ันใหเ้ป็นแรงผลักดันก่อให้เกิดนวัตกรรมในองค์การ ท าให้

เกิดแรงจูงใจในการสร้างสรรค์ และเกิดการผนึกความร่วมมือแบ่งปันข้อมูลประสบการณ์ระหว่างท่ีเกิดความขัดแย้ง

ดังกล่าว ท้ังน้ี การสื่อสารนับเป็นเครื่องมือส าคัญในทุกข้ันตอนของการสร้างความร่วมมือ เพื่อลดปัญหาและหา

ทางออกให้กับความขัดแย้งร่วมกัน การใช้ทักษะการสื่อสารท้ังวัจนภาษาและอวัจนภาษา โดยยึดหลักการสื่อสารเพื่อ

แสวงหาความร่วมมือท่ีท้ังสองฝ่ายยอมรับร่วมกันได้มากที่สุดเป็นแนวทางท่ีคู่ขัดแย้งควรให้ความส าคัญ 
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