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บทคัดย่อ
การวิจัย นี้ มีวัต ถุป ระสงค์ เพื่ อศึ กษากลยุ ท ธ์การสื่ อสารในการจัด การความขั ดแย้ ง ในการประชุ มขององค์ การ
ราชการแห่งหนึ่ง เพื่อศึกษากลยุทธ์การสื่อสารที่สามารถจัดการความขัดแย้งในการประชุมได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ
เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพของกลยุทธ์การสื่อสารเพื่อการจัดการความขัดแย้ง ประชากรในการศึกษาวิจัย
ครั้งนี้ คือ ข้าราชการในหน่วยงานราชแห่งหนึ่ง จานวน 1,284 คน โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ศึกษาเป็นข้าราชการสังกัดสานัก
กองต่างๆ ในองค์การราชการแห่งหนึ่ง ประกอบด้วย ข้าราชการระดับชานาญการพิ เศษ จานวน 3 คน ข้าราชการระดับ
ชานาญการ จานวน 2 คน และข้าราชการระดับอาวุโส จานวน 1 คน รวมทั้งสิ้น 6 คน การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาเชิงคุณภาพใช้วิธีการ
วิเคราะห์เชิงพรรณนา (Content Analysis) โดยการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ การบันทึกเทปการประชุมโดยเข้าไปสังเกตการณ์
ในการประชุม และการสัมภาษณ์ผู้ที่มีประสบการณ์ในการเข้าร่วมประชุมผลการศึกษาพบว่า (1) กลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการความขัดแย้ง
มีการใช้กลยุทธ์การสื่อสาร 4 กลยุทธ์ ได้แก่ (ก) กลยุทธ์การสื่อสารเพื่อรักษาสัมพันธภาพ เช่น การรักษาหน้า การเปิดโอกาสให้
แสดงความคิดเห็น การให้เกียรติ การควบคุมอารมณ์ (ข) กลยุทธ์การสื่อสารแบบไม่ฟันธง เช่น การพูดแบบอรัมบท การใช้คาถาม
ต่อท้าย (ค) กลยุทธ์การสื่อสารเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ เช่น การใช้บุคคลที่สาม การใช้คาพูดตรงๆ การแก้ปัญหา (ง) กลยุทธ์
การสื่อสารแบบประนีประนอม เช่น การให้ความร่วมมือ การถกประเด็นในสถานที่ส่วนตัว การหลีกเลี่ยง (2) ประสิทธิภาพ
ของการสื่อสาร คือ การเลือกใช้การสื่อสารเพื่อรักษาสัมพันธภาพ การให้เกียรติ การเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น
ซึ่งการที่ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถลดความขัดแย้งลงได้ โดยสามารถทาให้การดาเนินงานนั้นๆ ยังคงดาเนินการต่อไปได้ โดยไม่ทาให้งานต้องยุติ
หรือล้มเลิกไป รวมทั้งสามารถที่จะลักษณะสัมพันธภาพที่ดีระหว่างกันไว้ได้นั้น (3) ปัจจัยที่ทาให้กลยุทธ์การสื่อสารเพื่อการจัดการ
ความขัดแย้งเกิดประสิทธิภาพ ได้แก่ ปัจจัยด้านสัมพันธภาพ เช่น ความเกรงใจ เพื่อนร่วมงาน ผู้บังคับบัญชา ปัจจัยด้านวัจนภาษา เช่น
ภาษาที่ใช้ในที่สื่อสาร ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม และปัจจัยด้านการมีส่วนร่วม เช่น การแสดงความคิดเห็น
คาสาคัญ: ประสิทธิภาพ, กลยุทธ์การสื่อสาร, การจัดการความขัดแย้ง

Abstract
The primary purpose of this study was aimed to examine the communication strategies that
have been applied to cope with the discrepancy at the meeting for a bureaucratic organization, to
investigate the communication strategies that work effectively to cope with the discrepancy, and to
explore the dominant factors that have influenced the effectiveness of the communication strategies
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in coping with the discrepancy. In present study, the population was 1,284 civil servants from a
Vol.6 No.2 (July–December 016)
bureaucratic organization. The sample included a number of civil servants who were subjected to
different departments in a bureaucratic organization, consisting of total six persons; three specialists,
two specialty civil servants, and one senior civil servant. This paper was a qualitative research and the
content analysis was performed. The examination composed of two parts; observation-based recording
and interviewing the attendants. The results demonstrated as follows; (1) Communication strategies
that have been applied to cope with the discrepancy included the followings (a) communication
strategies for maintaining the relationship, for instances, the opportunity exposed to comment, respect
each other and emotional control, (b) informal communication strategies, for instances, introductory
speech, and asking the suffixed questions, (c) communication strategies for achieving the goal, for
instances, the use of the third person, the use of straight words to solve the problems, and lastly, (d)
compromising communication strategies, for instances; cooperation, discussion in private place, and
avoidance. (2) Communication effectiveness involved the communication strategies applied to restore
the good interpersonal relationship, showing respect, and opportunity to comment. Evidently, the use
of these strategies showed the reduction in the discrepancy, the activities continued without
cancellation or termination while goodwill relationship was retained. (3) Factors that have influenced
the effectiveness of the communication strategies in coping with the discrepancy included relationship,
for examples, mindfulness of colleagues and supervisors, proper verbal speech, environment and
participatory action such as giving comment and opinion.
Keywords: Performance, Communication Strategies, Conflict Management

บทนา

แตกต่างเหล่ านี้เ ป็ นสิ่ง ที่ ไม่ ส อดคล้ องกั น หรื อไป
ด้วยกั นไม่ได้ จึงมีผลท าให้เกิ ดความไม่เข้าใจกันจน
น าไปสู่ ความขั ดแย้ งในที่ สุ ด (พรนพ พุ กกะพั นธุ์ ,
2542) และสาหรับองค์การนั้นความขัดแย้งถือเป็น
ปรากฏการณ์ ธ รรมชาติ ที่ เ กิ ด ขึ้ น กั บ ทุ ก ชี วิ ต ใน
องค์การ เพราะสมาชิกในองค์การมีเป้าหมายหรือ
ความต้องการที่ ต่ างกั น องค์ การมี ทรัพยากรค่อนข้าง
จากัด เป็นแรงผลักดันให้ทุกคนต้องใช้วิธีการต่างๆ
เพื่อให้ได้ในสิ่งที่ ต้องการ ท าให้องค์การเกิ ดความ
ขัดแย้งขึ้น (ประชุม โพธิกุล, 2534) นอกจากนั้นใน
การบริหารสมัยใหม่ ย่อมเพิ่มความขัดแย้งให้เกิดขึ้น
เพราะมีการอยู่ร่วมกันและพึ่ง พาอาศัยกันและกั น
โอกาสที่บุคลากรในองค์การจะเกิดความไม่เข้าใจ

ความขัดแย้งเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ
ระหว่างบุคคลที่มีเป้าประสงค์และจุดมุ่งหมายที่แตกต่าง
กัน ความขัดแย้งของบุคคลเกิ ดขึ้นได้เมื่ อเขาต้อ ง
ทาการตัดสินใจที่จ ะต้อ งเลือ กอย่างใดอย่างหนึ่ง
โดยที่การเลือกนั้นอาจจะเป็นด้วยการเต็มใจเลือก
หรือจาใจต้องเลือก ความขัดแย้งระหว่างบุคคลเป็น
สถานการณ์ที่การกระทาของฝ่ายหนึ่งไปขัดขวางหรือ
สกั ดกั้ นการกระท าของอี กฝ่ ายหนึ่ งที่ จะไม่ ให้ บรรลุ
เป้าหมาย หรือการที่บุคคลมีความแตกต่างกันในความคิด
ทั ศนคติ ค่ านิ ยม พื้ นฐานการเลี้ ยงดู ประสบการณ์
การศึกษา ฯลฯ ซึ่งเมื่ อต้องมาติดต่อกั นทางานด้วยกั น
หรือต้องมาอยู่ร่ วมกั นในสังคมเดียวกั น โดยที่ ความ
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ฮาโลว์และเฮนรี่ คอมป์
ตัน (July–December
ได้แบ่งสาเหตุท016)
ี่ ทาให้
Vol.6 No.2
การประชุมล้มเหลว คือ ความไม่ เข้าใจถึงวัตถุประสงค์
การประชุม โดยบางเรื่องได้มีการตัดสินใจไว้ล่วงหน้าว่า
จะให้ผลออกมาเป็นอย่างไร การใช้อารมณ์มากเกินไป
ในการประชุม ผู้เข้าร่วมประชุม แย่งกันพูดในเวลา
เดียวกัน ขาดการควบคุมให้เป็นไปตามระเบียบ ประธาน
ในที่ประชุมมีอคติไม่วางตัวเป็นกลาง ผู้เข้าร่วมประชุม
ไม่ยอมพูดหรือแสดงความคิดเห็นใดๆ เรื่องที่นามา
ประชุมเป็นเรื่องไร้สาระ เมื่อการประชุมจบลงไม่
ทราบว่าที่ ป ระชุม มี ม ติอย่างไร และได้ผู้ เ ข้าร่วม
ประชุมที่ไม่เหมาะสม จากสาเหตุความล้มเหลวใน
การประชุมอาจส่งผลให้เกิดความขัดแย้งระหว่าง
ผู้เข้าร่วมประชุมขึ้น ดังนั้น กลยุทธ์ในการจัดการ
ความขัดแย้งจึงมีความสาคัญเพื่อให้สามารถแก้ไข
ปัญหาความขัดแย้ง ในองค์ก าร แต่ทั้ง นี้ จ าเป็น
อย่างยิ่งที่ต้องคานึงถึงประสิทธิภาพในการจัดการ
ความขัดแย้ง เนื่องจากประสิทธิภาพในการจัดการ
ความขัดแย้งเป็ นสิ่ งส าคัญที่ จะท าให้ สามารถจั ดการ
กับความขัดแย้งเหล่านั้นได้ประสบความสาเร็จตาม
ความต้องการ โดย Spitzberg และ Cupach (อ้างถึงใน
พรชัย ศักดานุวัฒน์วงศ์, 2550) ได้กล่าวว่า เป็นสิ่งที่
ยากมากสาหรับคนที่เกี่ยวข้องในสถานการณ์ความขัดแย้ง
ที่จะทาให้เกิดประสิทธิภาพ ซึ่งประสิทธิภาพ หมายถึง
ความสามารถในการบรรลุวัตถุประสงค์ ในขณะเดียวกั น
ก็สามารถจัดการกับความขัดแย้งให้เหมาะสมกั บ
สถานการณ์และรักษาสัมพันธภาพที่ดีไว้ได้ประกอบกับ
คนไทยมีค่านิยมแบบรักษาหน้า (Suntaree Komin, 1995)
โดย Ting-toomey (1994) กล่าวไว้ว่าทุ กคนมีความเป็น
ห่วงในหน้าตา การจัดการเรื่องการรักษาหน้าตา
เป็นสิ่งสาคัญระหว่างความขัดแย้งและการเจรจา
ต่อรองระหว่างบุคคล และเมื่อสังคมไทย มีค่านิยม

กันหรือไม่ลงรอยกันจึงมีสงู ขึ้น (ชัยเสฎฐ์ พรหมศรี,
2551) ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นนั้นอาจจะเป็นความขัดแย้ง
ของบุคคล ความขั ดแย้ งระหว่ างบุ คคล ความขัดแย้ ง
ภายในกลุ่ ม หรื อความขั ดแย้ งระหว่ างกลุ่ มและความ
ขัดแย้งในองค์ การ หรือความขัดแย้งระหว่างองค์ การ
(วิเชียร วิทยอุดม, 2547) ปัญหาความขัดแย้งในองค์การ
จึงถือว่าเป็นเรื่องธรรมชาติจ นเป็น ที่ยอมรับกันว่า
การบริหารกิจการใดๆ ก็ตามย่อมมีปัญหาต่างๆ เกิด
ขึ้นอยู่มิได้ขาด ปัญหาความขัดแย้งในการทางานนั้น
จึงเป็นสิ่งที่จะต้องเกิดขึ้นเสมอ และเป็นสิ่งที่ไม่สามารถ
หลีกเลี่ยงได้ ความขัดแย้งเป็นสาเหตุที่ จะนาไปสู่
ความไม่มีประสิทธิภาพและความล้มเหลว ในการ
ท างาน แต่ อย่างไรก็ ตามการท างานที่ มี ประสิทธิ ภาพ
ในบางครั้งก็ต้องอาศัยความขัดแย้งในระดับที่ เหมาะสม
เพื่อนาไปสู่การสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ ขึ้นมา
กลยุทธ์ในการจัดการความขัดแย้งจึงมีความสาคัญ
เพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในองค์การ
ได้อย่างแท้จริง แต่ ทั้งนี้จาเป็นอย่างยิ่งที่ ต้องคานึงถึง
ประสิทธิภาพในการจัดการความขัดแย้งด้วย เนื่องจาก
ประสิทธิภาพในการจัดการความขัดแย้งเป็นสิ่งสาคัญที่
จะทาให้สามารถจัดการกับความขัดแย้งเหล่านั้นได้
ประสบความสาเร็จตามความต้องการ โดย Spitzberg และ
Cupach (อ้างถึงใน พรชัย ศักดานุวัฒน์วงศ์, 2550) ได้
กล่าวว่า เป็นสิ่งที่ยากมากสาหรับคนที่เกี่ยวข้องใน
สถานการณ์ ความขัดแย้ งที่ จะท าให้ เกิ ดประสิทธิภาพ
ซึ่งประสิ ทธิ ภาพ หมายถึง ความสามารถในการบรรลุ
วัตถุประสงค์ ในขณะเดียวกันก็สามารถจัดการกับ
ความขัดแย้งให้เหมาะสมกับสถานการณ์และรักษา
สัมพันธภาพที่ดีไว้ได้
อย่างไรก็ ตาม ส่วนใหญ่แล้วการประชุมร่วมกั น
ภายในองค์การมักจะเกิดความล้มเหลว โดยอีริค
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แนวคิดเกี่ยวกับการสื่อสาร
การสื่อสารเป็นกระบวนการที่มีความสาคัญ
สาหรับบุคคลและสังคม ดังที่ Hargie และ Dickson (2004)
กล่าวถึงความสาคัญของการสื่อสารว่าเป็นศูนย์กลางของ
การทาหน้าที่ประจาวันของเรา และเป็นแกนหลัก
ของความเป็นมนุษย์ ในขณะที่ Hybels and Weaver
(1998; as cited in Berry, 2007) กล่าวว่า การมีชีวิต
อยู่คือการสื่อสาร ถ้าไม่มีความสามารถสาหรับช่องทาง
ที่ใช้เพื่อการแบ่งปันความรู้ทั้งภายในและระหว่าง
generation แล้วความเจริญก้าวหน้าก็จะไม่เกิดขึ้นรวมทั้ง
มนุษย์ก็คงสูญสิ้นเผ่าพันธุ์และอารยธรรมไปนานแล้ว
มีนักวิชาการจานวนมากที่ได้ให้คาจากัดความของคา
ว่า การสื่อสารไว้หลากหลาย เช่น หมายถึง การที่ข้อมูลถูก
ส่งผ่านและแบ่งปันจากบุคคลหรือจากกลุ่มบุคคลไปยัง
บุคคลผู้อื่น (Berry, 2007) ในขณะที่ จุไรรัตน์ ลักษณะศิริ
และบาหยัน อิ่มสาราญ (2548) รัตตกรณ์ จงวิศาล (2550)
และ National Joint Committee for the Communicative
Needs of Persons with Severe Disabilities (1992) ให้
ความหมายการสื่อสารในมุ มมองที่ กว้างขึ้นว่าเป็นการ
ติดต่อกับบุคคลและกลุ่มบุคคล โดยมีจุดประสงค์ที่จะ
เสนอเรื่องราวต่างๆ ได้แก่ ข้อมูล ความรู้สึกนึกคิด
ความต้องการตลอดจนความคิดเห็นเรื่องราวต่างๆ
ให้บุคคลหรือกลุ่ ม บุคคลรับ รู้ผ่า นช่องทางต่างๆ
เพื่อจะเปลี่ยนแปลงความคิดเห็น ทัศนคติ อารมณ์
หรือพฤติกรรมของผู้รับสาร เพื่อการรักษาสัมพันธภาพ
ที่ดีและความเข้าใจระหว่างบุคคลหรืออื่นๆ ตาม
วั ต ถุ ป ระสงค์ ที่ ผู้ ส่ ง สารก าหนด โดย National
Joint Committee for the Communicative
Needs of Persons with Severe Disabilities
ระบุเพิ่มเติ มว่าการสื่อสารอาจจะเกิ ดขึ้ นโดยตั้ง ใจ

ในการรักษาหน้า จึง ทาให้กลยุทธ์การรัก ษาหน้า
(Facework) เป็นวิธีหนึ่งที่สามารถนามาใช้ในการจัดการ
กับความขัดแย้งที่ช่วยสร้างความสัมพันธ์และตอบสนอง
ความต้องการของบุคคลได้อีกรูปแบบหนึ่ง
ผู้ศึกษาจึงมีความสนใจที่ศึก ษากลยุทธ์การ
สื่อ สารเพื่อ การจั ดการความขั ดแย้ง ในองค์ก าร
ราชการเนื่องจากลักษณะการบริหารงานขององค์การ
ราชการมีความแตกต่างจากองค์การเอกชน โดยเฉพาะ
การให้ความสาคัญกั บ ลาดับชั้นการบัง คับบัญ ชา
การยึดหลักอาวุโสในการปฏิบัติงาน ผู้น้อยต้องมี
ความเกรงใจผู้ใหญ่ ทั้งนี้ หากเกิดความขัดแย้งขึ้น
กลยุทธ์การสื่อสารเพื่อการจัดการความขัดแย้งจะ
มีลักษณะวิธีการสื่อสารอย่างไรที่ ทาให้ความขัดแย้ง
ที่เกิดขึ้นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และยิ่งไปกว่า
นั้นผลการวิจัยที่ได้ศึกษาในครั้งนี้จะทาให้องค์การ
ราชการสามารถนาไปประยุกต์ใช้เป็นเครื่องมือใน
การพั ฒนาองค์ การ ช่ วยให้ เข้ าใจกลยุ ทธ์ การจั ดการ
ความขัดแย้ง เพื่อให้การจัดการได้อย่างมี ประสิทธิ ภาพ
ดังนั้น จึงเป็นเหตุที่ทาให้มีความสนใจศึกษาในประเด็น
ดังกล่าว
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษากลยุทธ์การสื่อสารในการจัดการ
ความขัดแย้งในการประชุมขององค์การราชการแห่งหนึ่ง
2. เพื่อศึกษากลยุทธ์การสื่อสารที่สามารถจัดการ
ความขัดแย้งในการประชุมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพของ
กลยุทธ์การสื่อสารเพื่อการจัดการความขัดแย้ง
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ตาม ฝ่าฝืน ขืนไว้ และให้ความหมายของคาว่า “แย้ง”
หมายถึง ไม่ ตรง หรือไม่ ลงรอยเดียวกั น ต้านไว้ ทานไว้
ดังนั้นจึงกล่าวสรุปได้ว่า ความขัดแย้งประกอบด้วย
อาการทั้ งขั ดและแย้ ง ซึ่ งหมายถึ ง การที่ ทั้ งสองฝ่ าย
ไม่ทาตามกันแล้วยังต้านทานกันอีกด้วย
นอกจากความหมายดังที่กล่าวมาข้างต้นแล้ว
ยังพบว่ามีนักวิชาการอีกหลายท่านที่ได้ให้ คานิยาม
ของคาว่า “ความขัดแย้ง” ที่เหมือนกันและแตกต่าง
กันออกไป โดย สร้อยตระกูล อรรถมานะ (2542)
ได้ให้คานิยามของคาว่า “ความขัดแย้ง” ไว้ว่า เป็นการ
ต่อต้านหรือเป็นปฏิปักษ์ต่อบุคคล หรือพลังต่างๆ
ซึ่ง ท าให้ เ กิ ด ความตึ ง เครีย ด ปรากฏการณ์นี้ จะ
เกิ ดขึ้นเมื่ อปรากฏมี สองฝ่ายหรือมากกว่า (ซึ่งอาจ
เป็นกลุ่มบุคคล กลุ่ม องค์การ หรือประเทศ) รับรู้
ต่างกันในเป้าหมายต่างๆ และมีคุณค่า หลากหลาย
แตกต่างกันไปภายใต้เหตุการณ์ต่างๆ ซึ่งมีมุมมอง
ไปในทางเดียวกันกับ บัญชร แก้วส่อง (2545) ที่ได้
ให้ความหมายของคาว่า “ความขัดแย้ง” ไว้คือ การที่
บุคคลตั้งแต่สองคนขึ้นไปมีความเห็นที่ไม่ลงรอยกัน
ซึ่งอาจขัดขวาง เป้าหมายหรืองานระหว่างกัน หรือ
เป็นความแตกต่างของจุดประสงค์ ความเชื่อ และ
ค่านิยม ระหว่างบุคคล และความหมายของคาว่า
“ความขัดแย้ง” ที่ Nelson และ Quick (2001) ได้ให้
คาจ ากั ดความไว้ หมายถึง สถานการณ์ ใดๆ ก็ ตาม
ที่ความไม่เท่าเทียมกันของเป้าหมาย ทัศนคติ และ
อารมณ์ หรือพฤติกรรมนาไปสู่ความไม่ลงรอยกันหรือ
ตรงกันข้ามกันระหว่าง 2 ฝ่ายขึ้นไป ความขัดแย้งใน
มุมมองของนักวิชาการเหล่านี้จึงสนับสนุนแนวคิด
ของพจนานุกรมฉบับ ราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542
แต่มุ่งเน้นไปที่ตัวบุคคลเป็นหลัก โดยมองว่า ความขัดแย้ง

หรือไม่ตั้งใจก็ได้ อาจจะใช้ภาษาพูดหรือใช้ช่องทาง
อื่นๆ ก็ได้ จากคาจากั ด ความที่หลากหลาย อาจสรุป
ความหมายของการสื่อสารว่าหมายถึง การให้หรือรับ
ข้อมูลระหว่างบุคคล หรือกลุ่มบุคคลด้วยวิธีการต่างๆ
เพื่อให้เกิดสัมพันธภาพที่ดีงาม เกิ ดความเข้าใจและ
ความร่วมมือกันในการปฏิบัติส่งผลให้บรรลุ เป้าหมายที่
กาหนดไว้ร่วมกัน
Berloเป็นผู้คิดกระบวนการของการติดต่อสื่อสาร
ไว้ในลักษณะรูปแบบจาลอง S M C R Model (Berlo,
1960) โดยแบบจาลอง SMCR ของเบอร์โลจะให้ความ
สาคัญในปัจจัยต่าง ๆ ที่มีผลทาให้ การสื่อสารประสบ
ผลสาเร็จได้แก่ ทักษะในการสื่อสาร ทัศนคติ ระดับความรู้
ระบบสัง คมและวัฒนธรรม ซึ่งผู้รับและผู้ส่งต้องมี
ตรงกันเสมอ โดยอาจสรุปได้ ดังนี้ (1) ทักษะในการสื่อสาร
หมายถึ ง ทั กษะซึ่ งผู้ ส่ ง และผู้ รั บ ควรจะมี ค วาม
ชานาญในการส่งและการรับสารเพื่ อให้เกิด ความ
เข้าใจกันอย่างถูกต้อง (2) ทัศนคติเป็นทัศนคติที่ผู้ส่ง
สารและผู้รับมีผลต่อการสื่อสาร ถ้าผู้ส่งและผู้รับมี
ทัศนคติที่ดีต่อกันก็จะทาให้การสื่อสารได้ผลดี (3) ระดับ
ความรู้ ถ้าผู้ส่งและผู้รับมีระดับความรู้ที่เท่าเทียมกันก็จะ
ทาให้การสื่อสารลุล่วงไปได้ดีแต่ถ้าหากความรู้ ของผู้ส่ง
และผู้รับมีระดับต่างกัน ย่อมจะมีการปรับความยากง่าย
ของภาษาและถ้อยคา และ (4) ระบบสังคมและวัฒนธรรม
ระบบสังคมและวัฒนธรรมของแต่ละชาติย่อมแตกต่าง
กันก่อนการสื่อสารจึงต้องมีการศึกษาสังคมและวัฒนธรรม
ของบุ คคลในแต่ ละชาติ เพื่ อการปฏิ บั ติ ที่ ถู กต้ อง
เหมาะสม
แนวคิดและทฤษฎีความขัดแย้ง
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542
(ราชบัณฑิตยสถาน, 2546) ได้ให้ความหมายของ
คาว่า “ความขัดแย้ง” ไว้ หมายถึ ง การไม่ ลงรอยกั น
ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2559)
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ประสิทธิภาพในการจั
ดการความขัด016)
แย้ง
Vol.6 No.2 (July–December
Spitzberg และ Cupach (อ้างถึงใน พรชัย
ศักดานุวัฒน์วงศ์, 2550) ได้กล่าวว่า เป็นสิ่งที่ยากมาก
สาหรับคนที่เกี่ยวข้องในสถานการณ์ความขัดแย้งที่
จะทาให้เกิดประสิทธิภาพ ซึ่งประสิทธิภาพ (Conflict
Competence) หมายถึงความสามารถในการบรรลุวัตถุประสงค์
(Effectiveness) ในขณะเดี ยวกั นก็ สามารถจัดการกั บ
ความขัดแย้งให้เหมาะสม (Appropriate) กับสถานการณ์
และรั กษาสั มพั นธภาพที่ ดี ไว้ ได้ การรั บรู้ ถึ งความมี
ประสิทธิภาพของการสื่อสารเมื่ อมีความขัดแย้ งจะมี
อิทธิพลอย่างมากต่อพฤติกรรมความขัดแย้งที่จะท าให้
ความสัมพันธ์ที่ตามมาหลังจากนั้น เป็นเชิงบวกหรือเชิงลบ
ในทางเทคนิ ค การรั บรู้ ถึ งความมี ประสิ ทธิ ภาพเป็ น
สื่อกลางที่เชื่อมโยงระหว่ างพฤติก รรมความขัดแย้ง
และความสัมพันธ์ที่ ตามมา กล่าวอีกนัยคือ พฤติกรรม
ความขั ดแย้ งมี ผลต่ อการตัดสินความมี ประสิ ทธิภาพ
ซึ่งจะมีผ ลต่อความสัมพันธ์ที่ ตามมาหลัง จากเกิ ด
ความขั ดแย้งตามล าดั บ การที่ บุ คคลจะรับรู้ ถึ งความ
มีป ระสิท ธิภาพจะได้รับ อิท ธิพลส่วนหนึ่ง มาจาก
พฤติก รรมของอี ก บุคคลหนึ่ง ปั จ เจกบุ คคลจะมี
พฤติกรรมที่พึ่งพาอาศัยกันเมื่อพวกเขาติดต่อสื่อสาร
ดังนั้น พวกเขาจะมี อิทธิพลต่อการรับรู้ของคนอื่นๆ
ผ่ านทางพฤติ กรรมของพวกเขา และมี อิ ทธิ พลต่ อ
พฤติกรรมของคนอื่นๆ ในระหว่างที่ เกิดความขัดแย้ง
ด้วย (Sillars อ้างถึงใน Cupach & Canary, 1997)
เช่น ถ้าบุคคลแรกแสดงพฤติกรรมที่ก้าวร้าวเมื่อเกิ ด
ความขั ดแย้ง คู่ กรณีที่ ขัดแย้ง ด้วยก็ อาจจะแสดง
ความก้าวร้าวด้วยเช่นกั น เป็นต้น ผลกระทบของ
ปฏิกิ ริยาโต้ตอบความขัดแย้งขึ้นอยู่กับการกระท า
ทางด้านจิตใจในพฤติกรรมความขัดแย้งของบุคคล

เกิดขึ้นจากการที่บุคคลมีสภาพการณ์ที่ แตกต่างกัน
จึงส่งผลต่อความคิดเห็น ค่านิยม การกระท าหรือ
พฤติกรรม และความต้องการที่ไม่ตรงกันของบุคคล
คาว่า “ความขัดแย้ง” ยังมีนักวิชาการได้ให้
ค า นิ ย า ม ใ น มุ ม ม อ ง ข อ ง อ ง ค์ ก า ร อี ก ด้ ว ย
ซึ่งศจี อนันต์นพคุณ (2542) ได้ให้ความหมายของ
คาว่า ความขัดแย้ง หมายถึง สภาพการณ์ที่สมาชิกภาพ
ในองค์ก ารซึ่ง อาจจะเป็นบุค คลหรื อ กลุ่ม บุคคล
ตั้ง แต่ส องฝ่า ยขึ้นไป มี ความเป็น ปฏิปัก ษ์ต่อ กั น
หรือเป็นฝ่ายตรงข้ามกัน ที่เป็นเช่นนี้เพราะว่าเกิด
จากความไม่ สอดคล้ องต้ องกั นในเรื่องของสถานภาพ
เป้าหมาย แนวความคิด ค่านิยม อารมณ์ ความรู้สึก หรือ
เกิดจากการที่องค์การไม่สามารถให้ผลประโยชน์
หรือกระจายทรัพยากรทีม่ ีอยู่อย่างจากัดให้กับทุกคนได้
ทั้งนี้ เอกชัย กี่สุขพันธ์ (2538) ยังอธิบายความหมายของ
ความขัดแย้งในองค์การเพิ่มเติมอีกว่า ในการที่คน
เกิ ดความไม่เข้าใจกั นและมี ความเป็นปฏิปักษ์ต่อกั น
มีความรู้สึกไม่พึงพอใจหรือคับข้องใจทีจ่ ะปฏิบัติงานนั้น
เกิดจากการที่ องค์การไม่สามารถตอบสนองความต้องการ
ของคน หรือกลุ่มคนได้อย่างทั่วถึงเท่าเทียมกันด้วย
จากคานิยามความขัดแย้งข้างต้น ผู้ศึกษาได้
สรุปความหมายของความขัดแย้งไว้ตามแนวคิดของ
บัญชร แก้ วส่อง (2545) ที่ว่าความขัดแย้งเกิ ดขึ้นจากการที่
บุคคลตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป มีการรับรู้ต่างกันในเป้าหมาย
มีความเห็นที่ไม่ลงรอยกัน มี สภาพการณ์ที่แตกต่างกั น
จึงส่งผลต่อความคิดเห็น ค่านิยม การกระทาหรือ
พฤติ กรรม และความต้ องการที่ ไม่ ตรงกั นของบุ คคล
ซึ่งอาจขัดขวางเป้าหมายหรืองานระหว่างกั น ทั้งนี้
เนื่องจากในงานวิจัยนี้ได้มุ่งประเด็นการศึกษาไปที่
ความขัดแย้งระหว่างบุคคล (Interpersonal Conflict)
ที่เกิดขึ้นในองค์การ
ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2559)
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การสื่อสาร เพื่อการจั
ดการความขั
ดแย้ง โดยศึ
Vol.6
No.2 (July–December
016)กษา
เฉพาะองค์การราชการแห่งหนึ่ง การวิจัยนี้ใช้วิธีการศึกษา
อาศัยโดยอาศัยกรอบเชิงคุณภาพ เพื่อวิเคราะห์ในเรื่อง
ของกลยุทธ์การสื่อสารเพื่อการจัดการความขัดแย้ง
ในการศึกษาครั้งนี้ได้กาหนดกลุ่มตัวอย่างที่จะท า
การศึกษาแบ่งเป็น 2 ส่วน คือการสังเกตการณ์ในที่ประชุม
จานวน 4 ครั้ง และการสัมภาษณ์เชิงลึกจากกลุ่มตัวอย่าง
ที่เป็นข้าราชการระดับชานาญการพิเศษจานวน 3 คน ระดับ
ชานาญการ จ านวน 2 คน และระดับอาวุโส จ านวน 1 คน
รวมทั้งสิ้น 6 คน แบ่งตามสานักกองต่างๆ ได้แก่ สานัก
บริหารกลาง สานักการคลัง สานักกฎหมาย ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศ กองแผนงาน และกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร โดย
การสุ่มตัวอย่างใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเป็นไปได้หรือ
แบบสะดวก (Non Probability sampling) และแบบเจาะจง
(Purposive Sample) เพื่อหากลุ่มตัวอย่างจนครบตาม
จานวนกลุ่มตัวอย่างที่กาหนดไว้
การศึกษาในครั้งนี้ มี วัตถุประสงค์ที่จะประเมิ น
ประสิทธิภาพกลยุทธ์การสื่อสารเพื่อการ จัดการความ
ขัดแย้งในองค์การราชการ โดยมีเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data)
เป็ นข้ อมู ลที่ ได้ จ ากการสั ง เกตการณ์ ในที่ ป ระชุ ม
ภายในองค์การราชการที่ทาการศึกษา จานวน 4 ครั้ง
โดยเฉลี่ยเวลาการประชุมต่อหนึ่งครั้งประมาณ 1 ชั่วโมง
30 นาที เฉลี่ยจานวนผู้เข้าร่วมการประชุมต่อหนึ่งครั้ง
ประมาณ 14 คน และมี การบั นทึ กเทปการประชุ ม
โดยผู้วิจัยจะนาข้อมู ลดังกล่าวมาถอดความเพื่อนามา
วิเคราะห์ตอบคาถามวิจัยต่อไป
ส่วนที่ 2 ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data)
เป็ น ข้ อมู ลที่ เ ก็ บรวบรวมขึ้ นจากการสั มภาษณ์
กลุ่มตัวอย่าง โดยใช้วิธี การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth

นั่นคือ พวกเขาดาเนินการและตีความพฤติกรรม
เหล่านั้นอย่างไร (Cupach & Canary, 1997)
การตั ดสินความมี ประสิ ทธิภาพจะเกิ ดขึ้ น
ในช่ ว งบริ บ ทของการสนทนาหรื อ การสื่ อ สาร
ระหว่างกัน บริบทจะถูกสร้างขึ้นจากสถานที่ทางกายภาพ
บรรยากาศทางจิตวิทยา เป้าหมาย และกฎที่สามารถนาไป
ปรับใช้ได้ในปฏิกิริยาโต้ตอบ (Cupach & Canary,
1997) ทั้งนี้คุณลักษณะของการสื่อสารสามารถประเมิน
ค่าได้ในแนวทางที่แตกต่างกัน โดยสามารถให้คานิยาม
ของคาว่า “การสื่อสารที่ดี” โดยใช้มาตรฐานต่างๆ เช่น
ความชัดเจนในการสื่อสาร ความสามารถในการโน้มน้าวใจ
การเป็ นข้ อมู ลเพิ่ มเติ มที่ ดี เป็ นต้ น ซึ่ งมาตรฐานที่
แตกต่างกันจะมีความเกี่ยวข้องมากหรือน้อยแตกต่าง
กันตามบริบทของการสื่อสาร อย่างไรก็ตาม มาตรฐาน
ของการสื่อสารที่ดี 2 อย่างที่เป็น ที่ยอมรับ ก็คือ ความมี
ประสิทธิผลและความเหมาะสม ซึ่งสามารถนาไปประยุกต์ใช้
ได้มากที่ สุดในการสื่อสารระหว่างกัน รวมถึงมีผลต่อ
ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นด้วย (Spitzberg & Cupach,
1984)
วิธีดาเนินการวิจัย
การศึก ษาครั้งนี้เป็นการศึกษาเชิง คุณภาพ
(Qualitative Research) ด้วยการใช้วิธีการสังเกตการณ์
ในที่ประชุมและการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview)
เพื่อศึกษาข้อมูลเชิงลึกในประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
กลยุทธ์การสื่อสารเพื่อ จัดการความขัดแย้งในองค์การ
ราชการ เพื่อให้เข้าใจว่ากลยุทธ์การสื่อสารแบบใดที่
สามารถจัดการความ ขัดแย้งได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ลักษณะของบุคคลที่มีตาแหน่งแตกต่างกันจะมีมุมมอง
ในเรื่องประสิทธิภาพในการสือ่ สารสาหรับการจัดการ
ความขัดแย้งอย่างรวมถึงปัจจัยที่ มีผลต่อประสิทธิภาพ
ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2559)
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Interview) เป็น การสัมภาษณ์แบบกึ่ งโครงสร้าง (Semi Selection Interview) ใช้เวลาในการสัมภาษณ์ประมาณ
คนละ 45 นาที
ผู้ ศึกษาท าการทดสอบความน่ าเชื่อถือของงาน
วิจัยเชิงคุณภาพ (Trustworthiness) และความเชื่อถือได้
(Credibility) ของแบบสัมภาษณ์ โดยการนาไปหาความ
เที่ ยงตรงโดยขอคาแนะนาจาก ผู้ทรงคุณวุ ฒิ ได้แก่
อาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัยเพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงของ
เนื้อหา ทั้งความครอบคลุมของเนื้อหาและตัวแปรที่
ต้องการศึกษา ตลอดจนความถูกต้องของความเหมาะสม
ของภาษาและถ้อยคาที่ ใช้ ลักษณะคาถามที่ กากวมหรือไม่
เพื่อให้แบบสัมภาษณ์ มีความถูกต้อง เหมาะสมและสมบูรณ์
กลุ่ม ตัวอย่างที่ท าการศึก ษาเต็ม ใจที่ จ ะให้
สัมภาษณ์และอนุญาตให้บันทึกเทปการสัมภาษณ์ผู้ศึกษา
มีการสัมภาษณ์เชิงลึกส่วนบุคคล (Individual in-depth
interviews) ใช้การสัมภาษณ์ส่วนบุคคลแบบตัวต่อ ตัว
(Face-to-face interviews) (วัชราภรณ์ สุริยาภิวัฒน์ , 2548:
173, 176) เพื่อค้นหาว่าอะไรคือองค์การราชการมีกลยุทธ์
การสื่อสารในการจัดการความขัดแย้งอย่างไร พร้อมทั้ ง
ปัจจัยที่ทาให้กลยุทธ์การสื่อสารเพื่อการจัดการความขัดแย้ง
เกิดประสิทธิภาพ
การศึกษาครั้งนี้แบ่งการวิเคราะห์ข้อมูลออกเป็น
2 ส่วน คือ
1. การวิเคราะห์ข้อมูลทุติยภูมิ ได้แก่ ข้อมูล
ที่ ได้ จากการถอดเทปการประชุ ม จ านวน 4 ครั้ ง
โดยจะศึกษาเพื่อตอบคาถามวิจัยข้อที่ 1 เท่านั้น
2. การวิเคราะห์ข้อมูลปฐมภูมิ ได้แก่ ข้อมูลที่ได้
จากการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง จานวน 6 คน โดยจะศึกษา
เพื่ อตอบค าถามวิจั ยข้ อที่ 1-3 ผู้ศึ กษาได้ ประยุ กต์ ใช้
แนวทาง 6 ขั้นตอนของ Moustakas (1994; as cited in
Boonsathorn, 2003) ซึ่งประกอบด้วยการถอดความ
ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2559)
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ข้อมูล (data transcribinVol.6
g) การจั
อมูล (data managi
No.2ดการข้
(July–December
016) ng)
การอ่านและการบันทึก (reading and memoing) การอธิบาย
(describing) การจัดหมวดหมู่ข้อมูล (classifying) และการ
ตีความหมายข้อมูล (interpreting)
ผลการวิจัยและอภิปรายผล
คาถามวิจัยข้อที่ 1 กลยุทธ์การสื่อสารเพื่อ
การจัดการความขัดแย้งในองค์การราชการ
จากผลการศึกษาข้อมูลทุติยภูมิพบว่ากลยุทธ์
ที่ใช้ในการจัดการความขัดแย้งมีการใช้กลยุทธ์การสื่อสาร
4กลยุทธ์ ได้แก่ (1) กลยุทธ์การสื่อสารเพื่อรักษาสัมพันธภาพ
เช่น การรักษาหน้า การรักษาสัมพันธภาพ การเปิดโอกาส
ให้แสดงความคิดเห็น การให้เกียรติ และการให้ความร่วมมื อ
(2) กลยุทธ์การสื่อสารแบบไม่ฟันธง เช่น การพูดแบบไม่ฟันธง
การพูดแบบอารัมบท และการใช้คาถามต่อท้าย (3) กลยุทธ์
การสื่อสารเพื่อแก้ ปัญหา เช่น การใช้คาพูดตรงๆ และ
การแก้ปัญหา (4) กลยุทธ์การสื่อสารแบบหลีกเลี่ยง เช่น
การยอม การใช้ บุคคลที่ สาม การหลีกเลี่ ยง และการ
ควบคุมอารมณ์ และจากการศึกษาข้อมูลปฐมภูมิซึ่งได้จาก
การสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างก็พบว่า กลยุทธ์การสื่อสาร
ที่นาไปใช้ในการจัดการความขัดแย้งก็พบว่าสอดคล้องกับ
ข้อมู ลที่ มาจากทุติยภูมิ เช่นกั น คือ กลุ่มตัวอย่างจะเลือก
ใช้กลยุทธ์การสื่อสารเพื่อรักษาสัมพันธภาพการสื่อสาร
แบบไม่ ฟันธง การสื่อสารเพื่อแก้ปัญหา และการสื่อสาร
แบบหลีกเลี่ยง ในการจัดการความขัดแย้ง ซึ่งผลการวิจัย
ดังกล่าวมีความสอดคล้องกับแนวคิดของ Oetzel และคณะ
(2007) ว่าหากเปรียบเทียบประเภทนี้กับรูปแบบการจัดการ
ความขัดแย้งแล้วจะเป็นกลยุทธ์การรักษาหน้าใน
การควบคุมอารมณ์ การแก้ไขปัญหา และการให้เกี ยรติ
เป็นกลยุทธ์การรั กษาหน้าในรูปแบบของการประสาน
ประโยชน์ (Integrating) ส่วนกลยุทธ์การรักษาหน้าโดยใช้
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แตกต่างกั นนี้อาจเป็Vol.6
นเพราะบริ
บทขององค์การในการ
No.2 (July–December
016)
ทาการศึกษาที่ แตกต่างกัน เนื่องจากบริบทขององค์การ
ราชการจะมุ่ งเน้ นวั ฒนธรรม แบบเ น้ นกลุ่ ม
(Collectivistic) จะให้ ความส าคั ญ กั บ สั มพั นธภาพ
ระหว่างกลุ่ม และการรักษาหน้า คือ การรักษาหน้าตนเอง
และรักษาหน้าของผู้อนื่ เพื่อรักษาสัมพันธภาพ อันดีระหว่าง
กันเอาไว้ เคารพในระดับขั้นบังคับบัญชา เนื่องจากระบบ
ราชการยึดในหลั กความอาวุโสและระดั บการบั ง คั บ
บัญชา รวมถึงการให้เกียรติซงึ่ กันและกันทั้งต่อตนเอง
และผู้ อื่ น ดั งนั้ น ถ้ าบริ บทขององค์ การแตกต่ างกั น
ผลการศึกษาที่ได้รับก็อาจแตกต่างกันเป็นได้
คาถามวิจัยข้อที่ 2 กลยุทธ์การสื่อสารเพื่อ
การจั ดการความขั ดแย้ งในองค์ การราชการที่ มี
ประสิทธิภาพ
จากผลการศึกษาพบว่า จากการสัมภาษณ์
กลุ่ มตั วอย่ างในเรื่ องประสิ ทธิ ภาพของการสื่ อสาร
ผลการวิจัยกลุ่มตัวอย่างจะเห็นว่าประสิทธิภาพของการ
สื่อสาร คือ การเลือกใช้การสื่อสารเพื่อรักษาสัมพันธภาพ
การให้เกียรติ การเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น
ซึ่งสอดคล้องกับข้อมูลทุติภูมิในเรื่องการรักษาสัมพันธภาพ
โดยที่ประชุมจะเปิดให้แสดงความคิดเห็น มีการให้เกียรติ
ผู้ที่มีอาวุโสกว่า มีความเห็นอกเห็นใจ มีการกล่าว
คาว่าขอโทษในที่ประชุมหรือมีการพูดให้กระชับ พูดตรง
ประเด็นซึ่งตรงกับกับ Cupach และ Canary (1997) ที่
กล่าวว่า ประเด็นที่ ควบคุมการสื่อสารในความขัดแย้ง
ได้แก่ ความเข้าใจเชิงบวก เช่น สามารถพูดว่า “ฉันขอโทษ”
หรือการฟังคนอื่น เป็นต้นความมี เหตุผล เช่น ไม่ โกรธ
ไม่ขึ้นเสียง เป็นต้น ความกระชับ เช่น การพูดให้ตรงประเด็น
และความเห็นอกเห็นใจ เช่น อย่าท าให้คนอื่นรู้สึก ผิด
อย่าเลียนแบบหรือเหน็บแนมเสียดสีคนอื่น เป็นต้น

บุคคลที่ สามเปรียบเที ยบกั บรู ปแบบการจั ดการความ
ขัดแย้งแบบหลีกเลี่ยง (Avoiding) ประกอบกับวัฒนธรรม
ของคนไทยที่ มี ค่ านิ ย มในการรั ก ษาหน้ า ดัง นั้ น
กลยุทธ์การรักษาหน้าจึงเป็นวิธีที่สามารถนามาใช้
การช่วยสร้างความสัมพันธ์ตอบสนองความต้องการของ
แต่ละบุคคลได้อีกรูปแบบหนึ่ง
ผลการวิจัยสามารถเชื่อมโยงกับงานวิจัย
ของ Suntaree Komin (อ้างถึงใน Wasita Boonsathorn,
2007) ที่ได้ชี้ให้เห็นว่า วัฒนธรรมไทยมีผลต่อการเลือก
รูปแบบการจัดการกับความขัดแย้ง โดยการศึกษา พบว่า
คนไทยนั้นชอบรูปแบบการจัดการความขัดแย้งแบบ
การประสานประโยชน์ ซึ่งการให้เกียรติผู้อื่น การควบคุม
อารมณ์ การแก้ปัญหา การถกประเด็นในสถานที่ส่วนตัว
ก็ เป็นกลยุ ทธ์การรั กษาหน้าในรูปแบบของการประสาน
ประโยชน์ และสอดคล้องกับ สานักงาน ก.พ. (2545)
ที่ได้กล่าวเพิ่มเติมจากแนวคิดของ Komin ว่า วัฒนธรรม
เกรงใจของคนไทยเป็นผลมาจาก อิทธิพลจากการที่สังคมไทย
เป็นสังคมทีน่ ับถือบุคคลเป็นสาคัญ การปฏิบัติตนต่อ
คนอื่นในสังคมไทยจึงมุ่งเน้นที่จะรักษาสัมพันธภาพ
อันดีระหว่างตนกับบุคคลอื่นไว้มากกว่า โดยเฉพาะ
กับคนที่ ตนรู้จักหรือสนิทสนมด้วย ดังนั้น จึงพยายาม
หลีกเลี่ยงที่จะทาลายความรู้สึกของผู้อื่น ซึ่งรวมไป
ถึงการไม่ชอบซักถามด้วย
การศึ กษาครั้ งนี้ ค่ อ นข้ างจะขั ดแย้ งกั บ
ผลงานวิจัยของ ทัศนี เมฆาถาวรวัฒนา (2541) ที่ได้อธิบาย
ถึงแนวโน้มที่จะใช้กลยุทธ์การรักษาหน้า แบบวัจนกรรม
การขอโทษ คือมุ่ งเน้นในการกล่าวแสดงเจตนาขอโทษ
การยอมรับผิด การกล่าวแก้ ตั ว การเสนอตัวรับใช้ การ
พยายามท าให้ผู้อื่นพอใจ มุ่งเน้นวัฒนธรรมแบบปัญเจก
บุคคล (Individualistic) มากกว่าวัฒนธรรมแบบเน้นกลุ่ม
(Collectivistic) (Cupach & Metts, 1994) ผลการศึกษาที่
ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2559)
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ดังนั้น จึงสามารถสรุปได้ว่า การที่ ผู้เข้าร่วม
ประชุมสามารถลดความขัดแย้งลงได้ โดยสามารถท า
ให้การดาเนินงานนั้นๆ ยัง คงดาเนินการต่อไปได้
โดยไม่ทาให้งานต้องยุติหรือล้มเลิกไปรวมทั้งสามารถที่จะ
ลักษณะสัมพันธภาพที่ดีระหว่างกันไว้ได้นั้น ซึ่งสอดคล้อง
กับงานวิจัยของ Spitzberg และ Cupach (อ้างถึงใน พร
ชัย ศักดานุวัฒน์วงศ์, 2550) ที่ว่าประสิทธิภาพในการจัดการ
ความขัดแย้ง เป็นการทาให้วัตถุประสงค์หรือทัศนคติที่ไม่
ตรงกันของบุคคลทั้งสองฝ่ายได้รับข้อยุติหรือบรรลุตาม
ความต้องการของบุคคลนั้นได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์
และรักษาสัมพันธภาพที่ดีไว้ โดยสอดคล้องกับแนวคิด
ของ เรียม ศรีทอง (2542) ที่ ได้เ สนอแนวคิดว่าการ
สื่อสารที่มีประสิทธิภาพ ประกอบด้วย การสื่อสารที่มี
ความชัดเจน ซึ่งหมายถึงการระมัดระวังในการเลือกภาษา
หรือถ้อยคา หรือข้อความที่จาเป็น และช่วยในการแปล
ความหมายให้เกิดความเข้าใจตรงกัน สามารถปฏิบัติงาน
ได้ตามวัตถุประสงค์
ประกอบกั บ ลั ก ษณะองค์ ก ารราชการ
ผู้ปฏิบั ติ ง านมี วั ฒ นธรรมค่ านิ ยมของคนไทยที่ มี
ควา มเ กร งใ จกั น จึ ง ไม่ กล้ าขั ด แย้ งกั บผู้ ใหญ่
ซึ่ ง ในองค์ การราชการลั ก ษณะการสื่ อ สารที่ มี
ประสิทธิภาพในลักษณะที่เรียกว่า พระเดชพระคุณ
คือมุ่งความสัมพันธ์ในการทางานที่ผู้บังคับบัญชา
จะต้องแสดงความสามารถให้เป็นที่ยอมรับและมุ่งใน
ความสัมพั นธ์ส่วนตัวที่ ผู้บังคับบั ญชามี ความเอื้ ออาทร
ต่ อทุ กข์ สุ ขของผู้ ใต้ บั ง คั บ บั ญ ชา ซึ่ งสอดคล้ องกั บ
งานวิจัยของ สนิ ท สมั ครการ, 2522 (อ้ างถึ งใน
มหาวิทยาลัยสุโขทัย ธรรมาธิราช, 2531) ที่ว่าคนไทย
ยังให้ความสาคัญกับระบบอุปถัมภ์ ซึ่งนอกเหนือจาก
ความสัม พันธ์ ของผู้อุ ป ถัม ภ์และผู้ ถูก อุ ป ถัม ภ์ใ น
ลักษณะส่วนตัวแล้ว การปฏิบัติงานของหน่วยงาน
ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2559)
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หน้าที่ใดๆ ก็พิจารณาถึงความสัมพันธ์ส่วนตัวเป็นอันดับ
แรก ส่ วนผลงานที่ แท้ จริ งนั้ นถื อว่ ามี ค วามส าคั ญ
รองลงมา สังคมไทยจึงเป็นสังคมที่มีโครงสร้างเป็น
ลาดับ ชั้น เป็นกรอบที่ จัดระเบียบชั้นให้มี สูงมี ต่า
ตามโครงสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ดังนั้น
จึง ก่อให้เ กิดกระแสวัฒ นธรรมต่างๆ ที่ สนับสนุน
รองรับ เช่น การเลี่ยงความขัดแย้ง การประนีประนอม
การรักษาหน้า การรักษาน้าใจกัน
จากการที่ วัฒนธรรมไทยมี ผลท าให้คนไทย
ชอบใช้รูปแบบการจัดการความขัดแย้งในรูปแบบต่างๆ
ดังกล่าวไปแล้วข้างต้น การศึกษาเรื่องการประเมิน
ประสิท ธิภาพกลยุท ธ์การสื่อสารเพื่อ การ จัดการ
ความขัดแย้งในองค์การราชการจึงมีความจาเป็นที่
จะต้องเข้าใจบริบททางวัฒนธรรมไทยและรวมถึง
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการสื่อสารในองค์การ
ของรัฐเพื่อใช้ประกอบเป็นแนวทางวิเคราะห์ข้อมูล
ต่อไป
คาถามวิจัยข้อที่ 3 ปัจจัยที่ทาให้กลยุทธ์
การสื่ อ สารเพื่ อ การจั ด การความขั ด แย้ ง เกิ ด
ประสิทธิภาพ
จากผลการศึกษาพบว่า จากการสัม ภาษณ์
กลุ่มตัวอย่างในเรื่องปัจจัยที่ ท าให้กลยุทธ์การสื่อสาร
เพื่อการจั ดการความขัดแย้งเกิ ดประสิ ทธิ ภาพ ได้แ ก่
ปัจจัยด้านสัมพันธภาพ เช่น ความเกรงใจ เพื่อนร่วมงาน
ผู้บังคับบัญชา ปัจจัยด้านวัจนภาษา เช่น ภาษาที่ใช้ในที่
สื่อสาร ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม และปัจจัยด้านการ
มีส่วนร่วม เช่น การแสดงความคิดเห็น ซึ่งสอดคล้องกั บ
ข้อมู ลทุ ติยภูมิ ที่ การประชุมมี ลักษณะที่ เป็นทางการ
มีล าดับชั้นบังคับบัญชา ทาให้การสื่อสาร ในที่ ประชุม
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เหมือนกันกับ RahimVol.6
และNo.2Thomas
และ Kilmann
(July–December
016)
และแนวทางที่แตกต่างออกไปที่ได้ให้เพิ่มเติมเอาไว้ ในส่วน
แนวทางที่มีลักษณะเหมือนกัน ได้แก่ การหลีกเลี่ยงความ
ขัดแย้ งการประนี ประนอม การใช้ อ านาจบั งคั บส่ วน
แนวทางที่ Robins ได้ กล่ าวเพิ่ มเติ มไว้ คื อ การหา
ทรัพยากรให้เพิ่มมากขึ้น ในกรณีที่ความขัดแย้งมาจาก
การมี ท รั พ ยากรจ านวนจ ากั ด และห าได้ ย าก
การสร้างเป้าหมายร่วมกันและใช้การทางานเป็นทีม
เข้าเสริม
ทั้ ง นี้ปั จ จัย ที่ ท าให้ ก ลยุ ท ธ์ก ารสื่ อสาร
เพื่อการจัดการความขัดแย้งเกิดประสิทธิภาพที่ได้
จากข้อมู ล ปฐมภู มิ ยัง สอดคล้องกั บ งานวิจัยของ
วราภา จิระรัตนวรรณ (2544) ที่ได้ศึกษา กระบวนการ
สื่อสารระหว่างครูข้างถนนมูลนิธิสร้างสรรค์เด็กกับเด็ก
เร่ร่อน โดยผลการวิจัยพบว่าปัจจัย 3 ลักษณะที่มีผลต่อ
ประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิผลของการสื่อสาร ได้ แก่
(1) ปัจจัยส่งเสริม ได้แก่ ปัจจัยตัวครูและวิธีการของครู
(2) ปัจจัยอุปสรรค ได้แก่ ปัจจัยด้านครูคือปัญหาการขาด
โอกาสในการพัฒนาครู ปัจจัยด้านเด็ก คือ เด็กไม่ตระหนัก
รู้ถึงปัญหาการใช้ชีวิตเร่ร่อน ไม่คิดว่าการใช้ชีวิตเร่ร่อน
ของตนเป็นปัญหาภูมิ หลังและประสบการณ์ของเด็กที่
ผ่านทาให้เด็กขาดความไว้วางใจผู้อื่น ด้านบริบทแวดล้อม
ได้แก่ ปัญหายาเสพติด และลักษณะพื้นที่ ซึ่งมี ผลต่อ
ความยากและง่ายในการเข้าถึงและสร้างสัมพันธ์กับเด็ก
และ (3) ปัจจัยที่อาจเป็นไปได้ทั้งส่งเสริมและอุปสรรค
ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขสถานการณ์ ได้แก่ ปัจจัยด้านตัวเด็กอื่นๆ
เช่น เพศ วัย ระยะเวลาการเร่ร่อน กลุ่มเพื่อน การใช้
ยาเสพติด ภูมิหลังทางครอบครัวและการศึกษาของเด็ก
ปัจจัยกลยุทธ์ เช่น วิธีการและกิจกรรมที่น่าสนุกสนาน
หรือไม่ตรงตามความสนใจของเด็ก ปัจจัยสถานการณ์
ได้แก่ สภาพพื้นที่ สิ่งแวดล้อมทางกายภาพ และบุคคล

มีลักษณะการเคารพซึ่งกันและกัน มีการรักษาหน้า
มีการใช้ภาษาที่สุภาพ ไม่กากวม กระชับ และเข้าใจง่าย
ซึ่งสอดคล้องกับ Suntaree Komin (1995) ที่ได้ให้
ความคิดเห็นเกี่ ยวกั บระบบค่านิยมของไทยไว้ใน
แนวทางเดียวกันกั บสนิท สมัครการ คือ การให้เสรีภาพ
แก่ ปั จ เจกบุ คคลและการค านึ งหรื อ รั กษาหน้ า
(Ego orientation) ในค่านิยม อธิบายถึงการให้ความสาคัญ
กับค่านิยมความเป็นปัจเจกบุคคลและหน้าตาของคนไทย
หลีกเลี่ยงคาวิพากษ์วิจารณ์ รวมถึงคานึงถึง “ความรู้สึก”
มากกว่าสิ่งอื่นใด แม้กระทั้งเรื่องเงินทองและความขัดแย้ง
ส่วนตัว และสอดคล้องกั บ รังสรรค์ ประเสริฐศรี, 2548
ที่ กล่ าวถึ ง การติ ดต่ อสื่ อสารภายในองค์ การให้ เกิ ด
ประสิทธิผล สามารถทาโดยผู้บริหารระดับสูงต้อง
ให้ความสาคัญกับการติดต่อสื่อสาร ปัจจัยที่สาคัญ
ที่สุดในการติดต่อสื่อสารภายในองค์การให้เกิดประสิทธิผล
คือ ภาวะความเป็นผู้นาของผูบ้ ริหารระดับสูง โดยผูบ้ ริหาร
ระดับสูงจะต้องเห็นความสาคัญ มีความชานาญใน
การรับรู้และมีความตั้งใจที่จะส่งข่าวสาร ตลอดจนชี้แจงให้
พนักงานทราบถึงความสาคัญ มีความชานาญในการรับรู้
และมี ความตั้ งใจในการส่ งข่ าวสารตลอดจนชี้ แจงให้
พนักงานทราบถึงความสาคัญของการติดต่อสื่อสารว่าเป็น
สิ่ งจ าเป็ นที่ จะท าให้ เป้ าหมายขององค์ การประสบ
ความสาเร็จ ให้เวลาในการสนทนากับพนักงานการตอบ
ค าถาม และรั บ ฟั งความคิ ดเห็ นของพนั กงานให้
ความสาคัญกับพนักงาน การศึกษาเป็นรายบุคคลเพื่อหา
สาเหตุ ข องการติ ด ต่ อ สื่ อ สารที่ ดี ซึ่ ง จะท าให้
พนั ก งานเกิ ดความกลั วน้ อยลง และท าให้ เกิ ดการ
เปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น และสอดคล้องกับ Robins (อ้าง
ถึงใน เสกโรจน์ ถ้วนถวิล, 2541) ที่ได้เสนอแนวทาง
ในการจัดการกับความขัดแย้งไว้ ซึ่งมีทั้งแนวทางที่
มี ลัก ษณะเป็นรูป แบบการจัด การความขัดแย้งที่
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ว่าเอื้อหรือเป็นอุปสรรคต่อการสื่อสารและการทากิจกรรม
ปั จ จั ย ด้ า นองค์ ก ารและการประสานงานของ
องค์การ
ข้อเสนอแนะจากการวิจัย
1. กลุ่มตัวอย่าง และผู้ถูกสัมภาษณ์ส่วนใหญ่เป็น
บุคลากรที่ปฏิบัติงานอยู่ในสายสนับสนุน ของหน่วยงาน
ดังนั้น ทาให้ข้อมูลที่ได้รับไม่ครอบคลุมทุกสายงาน ดังนั้น
ควรมีการเก็บข้อมูลให้ครบทุกสายงานของหน่วยงาน
2. กลุ่มตัวอย่างที่ถูกสัมภาษณ์มีเวลาจากัดเนื่องจาก
ลัก ษณะงานที่ เ ร่ง รีบ และวุ่นวายทาให้มี สิ่งรบกวน
ขณะท าการสัมภาษณ์ ท าให้ทั้ งผู้สัมภาษณ์ และผู้ถูก
สัมภาษณ์ไม่มีสมาธิดีพอ อาจทาให้ ลืมประเด็นที่
สาคัญบางประเด็น ดังนั้นในการเก็บข้อมูลควรจะ
ทาตอนช่วงเวลาเช้าหรือหลังเลิกงาน ซึ่งช่วงเวลา
นั้นผู้ถูกสัมภาษณ์จะมีเวลาเพียงพอที่จะให้ข้อมูล
ได้อย่างเต็มที่
3. การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษากลยุทธ์การสื่อสาร
ที่สามารถจัดการความขัดแย้งในที่ ประชุมขององค์การ
ราชการ ซึ่งในการศึกษาครั้งต่อไปผู้ศึกษาเห็นควร
ให้มีการศึกษาเปรียบเทียบกลยุทธ์ การสื่อสารเพื่อ

การจัดการความขัดแย้
งในบริ
ัทต่างชาติว่ามี016)
เทคนิ ค
Vol.6
No.2 ษ(July–December
วิธีการอย่างไรในการสื่อสาร เพื่อการจัดการความ
ขัดแย้ง ทั้งนี้ เนื่องจากบริบททางวัฒนธรรมที่ต่าง
กับวัฒนธรรมคนไทยนั่นเอง ซึ่งจะเป็นประเด็นการ
สื่อสารต่างวัฒนธรรม
4. การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ เป็นการเก็บข้อมูลเฉพาะ
องค์การราชการแห่งหนึ่ง ซึ่งอาจจะไม่ครอบคลุมองค์การ
อื่นทั้งหมด แต่อย่างไรก็ดี งานวิจัยในครั้ง นี้จะทาให้
ผู้ที่สนใจศึกษาการสื่อสารเพื่อการจัดการความขัดแย้ง
ในองค์ การราชการ จะได้ ทราบข้ อมู ลเชิ งลึ กมากขึ้ น
เนื่องจากผู้ศึกษาได้ยกตัวอย่างจริง เพื่อให้ผู้สนใจ
ศึกษาได้เห็นเป็นภาพที่ชัดเจนมากขึ้น
5. วิธีการเก็บ ข้อมูล ในการศึกษาในครั้ง นี้
เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพเพียงอย่างเดียว โดยไม่มี
วิธีก ารเก็บข้อมูล การวิจัยเชิงปริมาณ อย่างไรก็ ดี
งานวิจัยในครั้งนี้มี ข้อดี คือ ท าให้เข้าใจเชิงลึกข้อมู ล
และรายละเอียดขององค์ก ารราชการได้เพิ่มมาก
ขึ้น และในการทาวิจัยในครั้งต่อไปควรทาการวิจัย
เชิงปริม าณควบคู่ด้วย เพื่อยืนยันผลที่ได้จากการ
วิจัยเชิงคุณภาพในครั้งนี้
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