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บทคัดย่อ
การศึกษานีม้ ีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษากลยุทธ์การสื่อสารในการจัดการความขัดแย้งในการประชุมขององค์การราชการแห่งหนึ่ง
เพื่อศึกษากลยุทธ์การสื่อสารที่สามารถจัดการความขัดแย้งในการประชุมได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อ
ประสิทธิภาพของกลยุทธ์การสื่อสารเพื่อการจัดการความขัดแย้ง กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ศึกษาเป็นข้าราชการสังกัดสานัก กองต่างๆ
ในองค์การราชการแห่งหนึ่ง การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาเชิงคุณภาพ ใช้วิธีการวิเคราะห์เชิงพรรณนา (Content Analysis) โดย
การศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ การบันทึกเทปการประชุมโดยเข้าไปสังเกตการณ์ในการประชุม และการสัมภาษณ์ผู้ที่มีประสบการณ์
ในการเข้าร่วมประชุม ผลการวิจัยพบว่า (1) กลยุทธ์การสื่อสารเพื่อการจัดการความขัดแย้งในองค์การราชการ มีการใช้กลยุทธ์
การสื่อสาร 4 กลยุทธ์ ได้แก่ (1.1) กลยุทธ์การสื่อสารเพื่อรักษาสัมพันธภาพ เช่น การรักษาหน้า การรักษาสัมพันธภาพ การเปิดโอกาส
ให้ แสดงความคิ ดเห็น การให้ เกียรติ และการให้ ความร่วมมื อ (1.2) กลยุ ทธ์การสื่อสารแบบไม่ ฟั นธง เช่ น การพู ดแบบไม่ฟั นธง
การพู ดแบบอารั มบท และการใช้ ค าถามต่ อท้ าย (1.3) กลยุ ทธ์ การสื่ อสารเพื่ อแก้ ปั ญหา เช่ น การใช้ ค าพู ดตรงๆ และการแก้ ปั ญหา
(1.4) กลยุ ทธ์การสื่อสารแบบหลี กเลี่ ยง เช่ น การยอม การใช้ บุ คคลที่ สาม การหลีกเลี่ ยง และการควบคุมอารมณ์ (2) กลยุทธ์การสื่ อสาร
เพื่อการจัดการความขัดแย้งในองค์การราชการที่มีประสิทธิภาพ คือ การเลือกใช้การสื่อสารเพื่อรักษาสัมพันธภาพ การให้เกียรติ การเปิดโอกาส
ให้มีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น ซึ่งการที่ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถลดความขัดแย้งลงได้ โดยสามารถทาให้การดาเนินงานนั้นๆ
ยังคงดาเนินการต่อไปได้ โดยไม่ทาให้งานต้องยุติหรือล้มเลิกไป รวมทั้งสามารถที่จะลักษณะสัมพันธภาพที่ดีระหว่างกันไว้ได้นั้น
(3) ปัจจัยที่ทาให้กลยุทธ์การสื่อสารเพื่อการจัดการความขัดแย้งเกิดประสิทธิภาพ ได้แก่ ปัจจัยด้านสัมพัธภาพ เช่น ความเกรงใจ
เพื่อนร่วมงาน ผู้บังคับบัญชา ปัจจัยด้านวัจนภาษา เช่น ภาษาที่ใช้ในที่สื่อสาร ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม และปัจจัยด้านการมีส่วนร่วม
เช่น การแสดงความคิดเห็น
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Abstract
The purpose of this study was to study communication strategies for conflict management in a
government organization meeting, to study communication strategies that effectively manage conflicts in
meetings, and to study factors affecting The effectiveness of communication strategies for conflict
management. The sample was used as a government official under various agencies in a government
agency. 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
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demonstrated as follows; (1) Communication strategies for coping with confliction in a bureaucratic
organization included four followings (1.1) communication strategies for maintaining the relationship, for
instances, save one’s face, maintain the relationship, opportunity to comment, respect each other and
cooperation, (1.2) informal communication strategies, for instances, generalized speech, introductory speech,
and asking the suffixed questions, (1.3) communication strategies for problem-solving,, for instances, the use
of straight words and problem-solving, and lastly, (1.4) avoidance communication strategies, for instances;
conceding, the use of the third person, avoidance and emotional control. (2) Effectively communication
strategies for coping confliction in a bureaucratic organization involved the appropriate communication
strategies for restoring the 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 Evaluation, Communication Strategies, Coping with Discrepancy

บทนา

สมาชิกในองค์การมีเป้าหมายหรือความต้องการที่
ต่ างกั น องค์ การมี ทรั พยากรค่ อนข้ างจ ากั ด เป็ นแรง
ผลักดันให้ทุกคนต้องใช้วิธีการต่างๆ เพื่อให้ได้ในสิ่งที่
ต้องการ ทาให้องค์การเกิดความขัดแย้งขึ้น (ประชุม
โพธิ กุ ล, 2534) นอกจากนั้นในการบริหารสมั ยใหม่
ย่อมเพิ่ มความขัดแย้งให้เกิ ดขึ้นเพราะมี การอยู่ร่วมกั น
และพึ่งพาอาศัยกันและกั นโอกาสที่ บุคลากรในองค์การ
จะเกิ ดความไม่ เข้ าใจกั นหรื อไม่ ลงรอยกั นจึ งมี สู งขึ้ น
(ชัยเสฎฐ์ พรหมศรี , 2551) ความขัดแย้งที่เกิดขึ้น
นั้ นอาจจะเป็ นความขั ดแย้ งของบุ คคล ความขั ดแย้ ง
ระหว่างบุคคล ความขัดแย้งภายในกลุ่ม หรือความ
ขัดแย้งระหว่างกลุ่ม และความขัดแย้งในองค์การ
หรือความขั ดแย้ งระหว่างองค์ การ (วิ เชี ยร วิ ทยอุ ดม,
2547) ปัญหาความขัดแย้งในองค์การจึงถือว่าเป็น
เรื่ องธรรมชาติ จนเป็ นที่ ยอมรั บกั นว่ าการบริ หาร
กิจการใดๆ ก็ตามย่อมมีปัญหาต่างๆ เกิดขึ้นอยู่มิได้ขาด
ปั ญหาความขั ดแย้ งในการท างานนั้ นจึ งเป็ นสิ่ งที่ จะ
ต้องเกิดขึ้นเสมอ และเป็นสิ่งที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้

ความขัดแย้งเป็นสิ่งที่ เกิดขึ้นตามธรรมชาติ
ระหว่างบุ ค คลที่ มี เป้ าประสงค์ และจุ ดมุ่ ง หมาย
ที่ แตกต่างกั น ความขัด แย้ง ของบุคคลเกิ ด ขึ้นได้
เมื่อเขาต้องทาการตัดสินใจที่จะต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง
โดยที่การเลือกนั้นอาจจะเป็นด้วยการเต็มใจเลือก
หรือจาใจต้องเลือก ความขัดแย้งระหว่างบุคคลเป็น
สถานการณ์ที่การกระทาของฝ่ายหนึ่งไปขัดขวางหรือ
สกัดกั้นการกระทาของอีกฝ่ายหนึ่งที่จะไม่ให้บรรลุ
เป้าหมาย หรือการที่บุคคลมีความแตกต่างกันในความคิด
ทั ศนคติ ค่ านิ ยม พื้ นฐานการเลี้ ยงดู ประสบการณ์
การศึกษา ฯลฯ ซึ่งเมื่ อต้องมาติดต่อกั นท างานด้ วยกั น
หรือต้องมาอยู่ร่วมกันในสังคมเดียวกัน โดยที่ความ
แตกต่างเหล่านี้เป็นสิ่ง ที่ ไม่ ส อดคล้อ งกั นหรือ ไป
ด้วยกันไม่ได้ จึงมีผลทาให้เกิดความไม่เข้าใจกันจน
นาไปสู่ความขัดแย้งในที่ สุด (พรนพ พุ กกะพั นธุ์ , 2542)
และสาหรับองค์การนั้นความขัดแย้งถือเป็นปรากฏการณ์
ธรรมชาติที่ เกิ ดขึ้นกั บ ทุ ก ชีวิตในองค์ก าร เพราะ
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ความขัดแย้งเป็นสาเหตุที่จะนาไปสู่ความไม่มีประสิทธิภาพ
และความล้มเหลว ในการทางานแต่อย่างไรก็ตาม
การทางานที่มีประสิทธิภาพในบางครั้งก็ต้องอาศัย
ความขัดแย้งในระดั บที่ เหมาะสมเพื่ อน าไปสู่ก าร
สร้างนวัตกรรมใหม่ๆ ขึ้นมา (ชัยเสฎฐ์ พรหมศรี, 2550)
ความขัดแย้งที่ เกิ ดขึ้นมี โอกาสมีโอกาสเป็นไปได้
ทั้ งเชิ งบวกและเชิ งลบ ในเชิ งบวกจะเป็ นความขั ดแย้ ง
เชิงสร้างสรรค์ เป็ นสิ่ งจ าเป็ นที่ ท าให้ องค์ การประสบ
ความสาเร็จ การจัดการความขัดแย้งแบบสร้างสรรค์และ
ความสาเร็จในการหาทางออกในข้อขัดแย้งจะสร้างโอกาส
ให้เพื่อนร่วมงานรู้จักและเข้าใจกันมากขึ้น และเป็นการ
เสริมสร้างความสัมพันธ์ให้แข็งแกร่ง (Tjosvold, Hui, &
Sun, 2004) ในทางตรงกั นข้ ามความขั ดแย้ งเชิ งบ่ อน
ทาลาย (Destructive Conflict) ก็จะท าให้องค์การอยู่
ในภาวะอันตราย เช่น การลาออกของพนักงาน อัตราการ
ลาป่ วยเพิ่ มขึ้ น ดั งนั้ น การเลื อกกลยุ ทธ์ ในการจัดการ
ความขัดแย้งจึงเป็นสิ่งสาคัญอย่างยิ่ง
กลยุ ท ธ์ ใ นการจั ด การความขั ด แย้ ง จึ ง มี
ความส าคั ญเพื่ อให้ สามารถแก้ ไขปั ญหาความขั ดแย้ ง
ในองค์กรได้อย่างแท้จริง แต่ทั้งนี้จาเป็นอย่างยิ่งที่
ต้องคานึงถึงประสิทธิภาพในการจัดการความขัดแย้งด้วย
เนื่องจากประสิทธิภาพในการจัดการความขัดแย้ง
เป็นสิ่งส าคัญ ที่ จ ะท าให้ส ามารถจัดการกั บ ความ
ขัดแย้งเหล่านั้นได้ป ระสบความสาเร็จตามความ
ต้องการ โดย Spitzberg และ Cupach (อ้างถึงใน
พรชัย ศักดานุวัฒน์วงศ์, 2550) ได้กล่าวว่า เป็นสิ่ง
ที่ ยากมากส าหรั บคนที่ เกี่ ยวข้ องในสถานการณ์ ความ
ขัดแย้งที่ จะท าให้ เกิ ดประสิ ทธิ ภาพ ซึ่ งประสิ ทธิภาพ
หมายถึง ความสามารถในการบรรลุวัตถุประสงค์
ในขณะเดียวกันก็สามารถจัดการกับความขัดแย้ง
ให้เหมาะสมกับสถานการณ์และรักษาสัมพันธภาพ
ที่ดีไว้ได้ โดย Spitzberg และ Cupach (อ้างถึงใน
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พรชัย ศักดานุวัฒน์วงศ์, 2550) ได้กล่าวว่า เป็นสิ่ง
ที่ ยากมากส าหรับคนที่ เกี่ ยวข้ องในสถานการณ์ ความ
ขัดแย้งที่ จะท าให้ เกิ ดประสิ ทธิ ภาพ ซึ่ งประสิ ทธิภาพ
หมายถึง ความสามารถในการบรรลุวัตถุประสงค์
ในขณะเดียวกันก็สามารถจัดการกับความขัดแย้ง
ให้เหมาะสมกับสถานการณ์และรักษาสัมพันธภาพ
ที่ ดีไว้ได้ ประกอบกั บคนไทยมี ค่ านิ ยมแบบรักษาหน้ า
(Suntaree Komin, 1995) โดย Ting-toomey (1994)
กล่าวไว้ว่า ทุ กคนมี ความเป็นห่วงในหน้าตา การจัดการ
เรื่องการรักษาหน้าตาเป็นสิ่งสาคัญ ระหว่างความ
ขัดแย้งและการเจรจาต่อรองระหว่างบุคคล และ
เมื่อสังคมไทย มีค่านิยมในการรักษาหน้า จึงทาให้
กลยุทธ์การรักษาหน้า (Facework) เป็นวิธีห นึ่งที่
สามารถนามาใช้ในการจัดการกับความขัดแย้งที่ช่วย
สร้างความสัม พันธ์และตอบสนองความต้องการ
ของบุคคลได้อีกรูปแบบหนึ่ง
ผู้ศึกษาจึงมีความสนใจที่ศึกษากลยุทธ์ก าร
สื่อ สารเพื่ อ การจั ด การความขั ด แย้ ง ในองค์ก าร
ราชการเนื่ องจากลั กษณะการบริหารงานขององค์ การ
ราชการมี ความแตกต่ างจากองค์ การเอกชน โดยเฉพาะ
การให้ความส าคัญ กั บ ล าดับ ชั้นการบังคับ บัญ ชา
การยึดหลักอาวุโสในการปฏิบัติงาน ผู้น้อยต้องมี
ความเกรงใจผู้ใหญ่ ทั้งนี้ หากเกิดความขัดแย้งขึ้น
กลยุทธ์การสื่อสารเพื่อการจัดการความขัดแย้งจะ
มี ลั กษณะวิธี การสื่ อสารอย่ างไรที่ ท าให้ ความขั ดแย้ ง
ที่เกิดขึ้นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และยิ่งไปกว่า
นั้นผลการวิจัยที่ได้ศึกษาในครั้งนี้จ ะทาให้องค์การ
ราชการสามารถนาไปประยุกต์ใช้เป็นเครื่องมือใน
การพั ฒนาองค์ การ ช่ วยให้ เข้ าใจกลยุ ทธ์ การจั ดการ
ความขัดแย้ง เพื่อให้การจัดการได้อย่างมี ประสิทธิภาพ
ดังนั้น จึงเป็นเหตุที่ ทาให้มี ความสนใจศึกษาในประเด็น
ดังกล่าว
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึ กษากลยุ ทธ์การสื่ อสารในการจั ดการ
ความขัดแย้งในการประชุมขององค์การราชการแห่งหนึ่ง
2. เพื่ อศึ กษากลยุ ท ธ์ ก ารสื่ อ สารที่ สามารถ
จัดการความขัดแย้งในการประชุมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. เพื่อศึก ษาปัจจัยที่มี ผลต่อประสิท ธิภาพ
ของกลยุทธ์การสื่อสารเพือ่ การจัดการความขัดแย้ง

ให้บุคคลหรือกลุ่มบุคคลรับรู้ผ่านช่องทางต่างๆ เพื่อจะ
เปลี่ยนแปลงความคิดเห็น ทัศนคติ อารมณ์ หรือ
พฤติกรรมของผู้รับสาร เพื่อการรักษาสัมพันธภาพ
ที่ดีและความเข้าใจระหว่างบุคคลหรืออื่นๆ ตาม
วัต ถุ ป ระสงค์ ที่ ผู้ ส่ ง สารก าหนด โดย National
Joint Committee for the Communicative
Needs of Persons with Severe Disabilities
ระบุเพิ่มเติมว่า การสื่อสารอาจจะเกิ ดขึ้นโดยตั้งใจ หรือ
ไม่ ตั้ งใจก็ ได้ อาจจะใช้ ภาษาพู ดหรื อใช้ ช่ องทางอื่ นๆ
ก็ได้ จากคาจากัดความที่หลากหลาย อาจสรุปความหมาย
ของการสื่อสาร ว่าหมายถึง การให้หรือรับข้อมูลระหว่าง
บุคคล หรือกลุ่มบุคคลด้วยวิธีการต่างๆ เพื่อให้เกิด
สัมพันธภาพ ที่ดีงาม เกิดความเข้าใจและความร่วมมือกัน
ในการปฏิบัติส่งผลให้บรรลุเป้าหมายที่กาหนดไว้ร่วมกัน
แนวคิดและทฤษฎีความขัดแย้ง
พจนานุ ก รมฉบั บ ราชบั ณ ฑิ ตยสถาน
พ.ศ. 2542 (ราชบั ณ ฑิ ตยส ถาน , 2546) ได้ ให้
ความหมายของคาว่า “ความขัดแย้ง” ไว้หมายถึง
การไม่ ลงรอยกั น นอกจากนั้นได้อธิบายคาว่า “ขัด”
หมายถึง ไม่ทาตาม ฝ่าฝืน ขืนไว้ และให้ความหมาย
ของค าว่ า “แย้ ง ” หมายถึ ง ไม่ ตรง หรื อไม่ ลงรอย
เดี ยวกั น ต้ านไว้ ทานไว้ ดั งนั้ นจึ งกล่ าวสรุ ปได้ ว่ า
ความขั ดแย้ งประกอบด้ วยอาการทั้ ง ขั ด และแย้ ง
ซึ่ง หมายถึง การที่ ทั้ งสองฝ่ายไม่ ท าตามกั นแล้ วยั ง
ต้านทานกันอีกด้วย นอกจากความหมายดังที่กล่าวมา
ข้างต้นแล้ว ยังพบว่ามีนักวิชาการอีกหลายท่านที่
ได้ให้ คานิยามของคาว่า “ความขัดแย้ง” ที่เหมือนกัน
และแตกต่ างกั นออกไป โดย สร้ อยตระกู ล อรรถมานะ
(2542) ได้ ให้ ค านิ ยาม ของค าว่า “ความขัดแย้ ง” ไว้ว่ า
เป็ นการต่ อต้ านหรือเป็น ปฏิปักษ์ ต่อบุคคล หรือพลั ง
ต่างๆ ซึ่งทาให้เกิดความตึงเครียด ปรากฏการณ์ นี้จะ
เกิดขึ้นเมื่อปรากฏมีสองฝ่ายหรือมากกว่า (ซึ่งอาจเป็นกลุ่ม

ทบทวนวรรณกรรม
แนวคิดเกี่ยวกับการสื่อสาร
การสื่อสารเป็นกระบวนการที่มีความสาคัญ
สาหรับบุคคลและสังคม ดังที่ Hargie และ Dickson (2004)
กล่าวถึงความสาคัญของการสื่อสารว่าเป็นศูนย์กลางของ
การท าหน้ าที่ ประจ าวันของเรา และเป็ นแกนหลั กของ
ความเป็นมนุษย์ ในขณะที่ Hybels and Weaver
(1998; as cited in Berry, 2007) กล่าวว่า การมี
ชีวิตอยู่คือการสื่อสาร ถ้าไม่มีความสามารถสาหรับ
ช่องทางที่ใช้เพื่อการแบ่งปันความรู้ทั้งภายในและ
ระหว่าง generation แล้ว ความเจริญ ก้าวหน้าก็
จะไม่เกิดขึ้น รวมทั้งมนุษย์ก็คงสูญสิ้นเผ่าพันธุ์และ
อารยธรรมไปนานแล้ว มีนักวิชาการจานวนมากที่
ได้ให้คาจากัดความของคาว่า การสื่อสารไว้หลากหลาย
เช่น หมายถึ ง การที่ ข้อมู ลถูกส่ งผ่านและแบ่ งปั นจาก
บุคคลหรือจากกลุ่มบุคคลไปยังบุคคลผู้อื่น (Berry,
2007) ในขณะที่ จุไรรัตน์ ลักษณะศิริ และบาหยัน อิ่ ม
ส าราญ (2548) รั ต ติ ก รณ์ จงวิ ศ าล (2550) และ
National Joint Committee for the Communicative
Needs of Persons with Severe Disabilities (1992)
ให้ความหมายการสื่อสารในมุมมองที่กว้างขึ้นว่า เป็นการ
ติดต่อกับบุคคลและกลุ่มบุคคล โดยมีจุดประสงค์ที่
จะเสนอเรื่องราวต่ างๆ ได้ แก่ ข้อมู ล ความรู้สึ กนึกคิ ด
ความต้องการตลอดจนความคิดเห็นเรื่องราวต่างๆ
ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2560)
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บุ คคล กลุ่ ม องค์ การ หรื อ ประเทศ) รั บรู้ ต่ างกั นใน
เป้าหมายต่างๆ และมีคุณค่า หลากหลายแตกต่างกัน
ไปภายใต้เหตุก ารณ์ ต่างๆ ซึ่ง มี มุ ม มองไปในทาง
เดี ยวกั น กั บ บั ญ ชร แ ก้ ว ส่ อง (2545) ที่ ได้ ให้
ความหมายของค าว่ า “ความขั ดแย้ ง” ไว้ คื อ การที่
บุคคลตั้งแต่สองคนขึ้นไปมีความเห็นที่ ไม่ลงรอยกัน
ซึ่งอาจขัดขวาง เป้าหมายหรืองานระหว่างกัน หรือเป็น
ความแตกต่ า งของจุ ด ประสงค์ ความเชื่ อ และ
ค่านิยม ระหว่างบุคคล และความหมายของ คาว่า
“ความขัดแย้ง” ที่ Nelson และ Quick (2001) ได้ ให้คา
จากัดความไว้ หมายถึง สถานการณ์ใดๆ ก็ตามที่ความไม่
เท่ าเทียมกั นของเป้า หมาย ทั ศนคติ และอารมณ์
หรือพฤติกรรมนาไปสูค่ วามไม่ลงรอยกัน หรือตรงกัน
ข้ามกันระหว่าง 2 ฝ่ายขึ้นไป ความขัดแย้งในมุมมองของ
นักวิชาการเหล่านี้จึงสนับสนุนแนวคิดของพจนานุกรม
ฉบับ ราชบั ณฑิ ตยสถาน พ.ศ. 2542 แต่ มุ่ งเน้นไปที่ ตั ว
บุคคลเป็นหลัก โดยมองว่าความขัดแย้งเกิดขึ้นจากการ
ที่บุคคลมีสภาพการณ์ที่แตกต่างกันจึงส่งผลต่อความ
คิดเห็น ค่านิยม การกระท าหรือพฤติกรรม และความ
ต้องการที่ไม่ตรงกันของบุคคล
จากค านิ ย ามความ ขั ด แย้ ง ข้ า งต้ น
ผู้ศึกษาได้สรุปความหมายของความขัดแย้งไว้ตาม
แนวคิด ของ บัญชร แก้ วส่อง (2545) ที่ ว่าความขัดแย้ง
เกิ ดขึ้นจากการที่ บุค คลตั้ ง แต่ 2 คนขึ้นไป มี ก าร
รับ รู้ ต่ างกั น ในเป้ าหมาย มี ความเห็ นที่ ไม่ ลงรอยกั น
มีสภาพการณ์ที่แตกต่างกัน จึงส่งผลต่อความคิดเห็น
ค่านิยม การกระทาหรือพฤติกรรม และความต้องการที่
ไม่ ตรงกั นของบุคคล ซึ่ งอาจขัดขวางเป้าหมายหรืองาน
ระหว่างกัน ทั้งนี้เนื่องจากในงานวิจัยนี้ได้มุ่งประเด็น
ก า ร ศึ ก ษ า ไปที่ ความขั ดแย้ งระหว่ างบุ คคล
(Interpersonal Conflict) ที่เกิดขึ้นในองค์การ
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แนวคิ ดปั จจุ บั น เชื่ อว่ า ความขั ดแย้ งเป็ น
ธรรมชาติ ส่ วนหนึ่ งขององค์ การ หลี กเลี่ ยงไม่ ได้ และ
ไม่จาเป็นต้องเป็นสิ่งไม่ดีเสมอไป ความขัดแย้งบางอย่าง
อาจเป็ นพลั งในทางบวกต่ อการเสริ มสร้ าง ผลการ
ด าเนิ นงานภายในองค์ การได้ เพราะสามารถช่ วยให้
ปรั บ ปรุ งคุ ณภาพขอ งก ารตั ด สิ น ใจแ ละ เพิ่ ม
ประสิทธิผลในการทางานในการที่ องค์การจะก้าวหน้า
ต่อไปได้ต้ องมี ความขั ดแย้ ง ในระดั บที่ เหมาะสม
ความขั ดแย้ งบางอย่ างจึ ง เป็ น สิ่ ง จ าเป็ น ส าหรั บ
องค์การที่จะช่วยกระตุ้นและจูงใจ ให้คนปฏิบัติงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นอีกด้วย
ประสิทธิภาพในการจัดการความขัดแย้ง
Spitzberg และ Cupach (อ้ างถึ งใน พรชั ย
ศักดานุวัฒน์ วงศ์ , 2550) ได้กล่ าวว่า เป็ นสิ่ งที่ ยากมาก
สาหรับคนที่เกี่ยวข้องในสถานการณ์ความขัดแย้งที่
จะท าให้ เกิ ดประสิทธิภาพ ซึ่งประสิทธิภาพ (Conflict
Competence) หมายถึ ง ความสามารถในการบรรลุ
วัตถุประสงค์ (Effectiveness) ในขณะเดียวกันก็สามารถ
จั ดการกั บความขั ดแย้ งให้ เหมาะสม (Appropriate)
กับสถานการณ์ และรักษาสัมพันธภาพที่ดีไว้ได้ การรับรู้
ถึงความมีประสิทธิภาพของการสื่อสารเมื่อมีความ
ขัดแย้ง จะมีอิทธิพลอย่างมากต่อพฤติกรรมความ
ขัดแย้ งที่ จะท าให้ ความสั มพั นธ์ ที่ ตามมาหลั งจากนั้ น
เป็นเชิงบวกหรือเชิงลบ ในทางเทคนิค การรับรู้ถึง
ความมี ประสิ ทธิ ภาพเป็ นสื่ อกลางที่ เชื่อมโยงระหว่ าง
พฤติกรรมความขัดแย้งและความสัมพันธ์ที่ ตามมา
กล่าวอีกนัยคือ พฤติกรรมความขัดแย้งมีผลต่อ การตัดสิน
ความมี ป ระสิท ธิภาพซึ่งจะมี ผ ลต่อความสัม พันธ์
ที่ ต ามมาหลั ง จากเกิ ด ความขั ด แย้ ง ตามล าดั บ
การที่บุคคลจะรับรู้ถึงความมีประสิทธิภาพจะได้รับอิทธิพล
ส่วนหนึ่งมาจากพฤติกรรมของอีกบุคคลหนึ่ง ปัจเจกบุคคล
จะมีพฤติกรรมที่พึ่งพาอาศัยกันเมื่อพวกเขาติดต่อสื่อสาร
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ดังนั้น พวกเขาจะมีอิทธิพลต่อการรับรู้ของคนอื่นๆ
ผ่านทางพฤติกรรมของพวกเขา และมีอิทธิพลต่อพฤติกรรม
ของคนอื่ นๆ ในระหว่างที่ เกิ ดความขัดแย้งด้ วย (Sillars
อ้างถึงใน Cupach & Canary, 1997) เช่น ถ้าบุคคลแรก
แสดงพฤติกรรมที่ ก้ าวร้าวเมื่ อเกิ ดความขัดแย้ง คู่กรณี
ที่ ขัดแย้งด้ วยก็ อาจจะแสดงความก้ าวร้าวด้วยเช่นกั น
เป็ นต้ น ผลกระทบของปฏิ กิ ริ ยาโต้ ตอบความขั ดแย้ ง
ขึ้นอยู่กับ การกระท าทางด้านจิตใจในพฤติกรรม
ความขัดแย้งของบุคคล นั่นคือ พวกเขาดาเนินการ
และตีความพฤติกรรมเหล่านั้นอย่างไร (Cupach & Canary,
1997)
การตั ดสิ นความมี ประสิทธิภาพจะเกิ ด ขึ้ น
ในช่วงบริบทของการสนทนาหรือการสื่อสาร ระหว่างกัน
บริบทจะถูกสร้างขึ้นจากสถานที่ทางกายภาพ บรรยากาศ
ทางจิตวิทยา เป้าหมาย และกฎที่สามารถนาไปปรับใช้ได้
ในปฏิ กิ ริยาโต้ ต อบ (Cupach & Canary, 1997)
ทั้งนี้ คุณลักษณะของการสื่อสารสามารถประเมิ นค่าได้
ในแนวทางที่แตกต่างกัน โดยสามารถให้คานิยาม
ของคาว่า “การสื่อสารที่ดี ” โดยใช้มาตรฐานต่างๆ
เช่น ความชัดเจนในการสื่อสาร ความสามารถในการ
โน้ ม น้ า วใจ การเป็ น ข้ อ มู ล เพิ่ ม เติ ม ที่ ดี เป็ น ต้ น
ซึ่งมาตรฐานที่ แตกต่ างกั นจะมีความเกี่ ยวข้องมาก
หรื อน้ อยแตกต่ างกั น ตามบริบ ทของการสื่ อ สาร
อย่ า งไรก็ ต าม มาตรฐานของการสื่ อ สารที่ ดี
2 อย่างที่ เป็น ที่ ยอมรับ ก็ คือ ความมี ประสิทธิผลและ
ความเหมาะสม ซึ่งสามารถนาไปประยุกต์ใช้ได้มากที่สุด
ในการสื่อสารระหว่างกัน รวมถึงมี ผลต่อความขัดแย้งที่
เกิดขึ้นด้วย (Spitzberg & Cupach, 1984)
กลยุทธ์การรักษาหน้า
กลยุทธ์การรักษาหน้า(Facework)เป็นสิ่งที่
สามารถประเมินถึงการประสบความสาเร็จในสังคม
ของตนเองและผู้อื่น และยังแสดงถึงความเกี่ยวข้อง
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โดยตรงเกีย่ วกับความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล (Lim &
Bower, 1991) ทั้งนี้เนื่องจากบุคคลทั่วไปมีหน้าตา (Face)
และมีความต้องการรักษาหรือ ได้รับการรักษาหน้าอยู่เสมอ
กลยุทธ์การรักษาหน้า (Facework) จึงเป็นการกระท าที่
สนับสนุน ความต้องการในการรักษาหน้าตาเอาไว้
(Brown & Levinson, 1987) ทั้งนี้หน้าตา (Face)
ถูกก าหนดให้ เป็ นลั กษณะทั่ วไปที่ บุ คคลหนึ่ งจะบ่ งชี้
ถึงตัวตนของบุคคลอื่นได้ซึ่งมี 3 รูปแบบ ที่ถือว่ามี
ความสาคัญ ได้แก่ (1) หน้าตานั้นถือว่ามีความเป็น
สาธารณชน หรือกล่ าวได้ อี กแง่มุ มหนึ่ งก็ คื อ หน้ าตา
ไม่ใช่สิ่งที่ตนเองจะคิดหรือตัดสินใจได้ หากแต่เป็น
บุคคลอื่น และต้องมี คาชื่นชมหรือรางวัล จากบุคคลอื่น
ในการอ้ างถึ งหน้ าตาของบุ คคลนั้ นๆ (2) หน้ าตาเป็ น
ภาพลั กษณ์ อย่างหนึ่งซึ่งอาจจะจริงหรืออาจจะไม่ จริง
ตามแบบของตัวตนในความเป็นจริง ฉะนั้น อาจจะ
ไม่ขึ้นอยู่กับการยอมรับจากบุคคลอื่นเสมอไป และ
(3) หน้าตา คือ คุณค่าทางสังคมที่เชื่อถือได้ เป็นสิ่ง
ที่แสดงถึงค่านิยมอันดีทางสังคม บุคคลจะไม่คิดว่า
ความมี ห น้ ามี ตาเป็น สิ่ง ไม่ ดี แม้ แต่ในสัง คมหรือ
กระทั่ งกลุ่ มที่ แตกต่ างกั น (Goffman, 1969) ในการ
คานึงถึงหรือความเป็นห่ วงในหน้ าตา (Face Concern)
และกลยุ ทธ์การรักษาหน้ า (Facework) ได้มี ผู้ท าการ
ศึกษาวิจัยไว้มากมาย ซึ่ง Ho (อ้างถึงใน Ting-Toomey,
1994) ได้กล่าวว่า หน้า (Face) มีความสัมพันธ์กับ
การมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมกับคนอื่นในชุมชนและ
ผ่ านทางพฤติ กรรมการสื่ อสาร Ting-Toomey (1994)
ได้กล่าวเสริมว่า หน้า (Face) และกลยุทธ์การรักษาหน้า
(Facework) มี ความเกี่ ยวข้ องกั นอย่ างมาก และความ
สาคัญของหน้ามีอิทธิพลต่อกลยุทธ์การรักษาหน้า
(Facework) ที่ใช้การศึกษาผลงานของ Lim และ Bowers
(อ้างถึงใน Lim, 1994) สามารถอธิบายได้ว่าขอบเขตกว้างๆ
ของการกระท าที่เกี่ยวข้องกับความต้องการทางด้าน
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หน้าตาของบุคคลหนึ่งหรือบุคคลอื่นๆ จากลักษณะ
หน้ าตาทั้ ง 3 แบบของ Goffman ที่ ได้ แสดงถึ งความ
ต้องการของมนุษย์ไว้อย่างชัดเจนนั้น สิ่งที่สนับสนุน
ประเภทของหน้าตารูปแบบหนึ่งไม่จาเป็นที่จะต้อง
สนับสนุนหรือท าลายอี กประเภท ด้วยเหตุนี้ทาให้
ประเภทของหน้าตา (Face) ที่แตกต่างกัน จะถูกสนับสนุน
โดยกลยุทธ์ในการรักษาหน้า (Facework) ที่ แตกต่างกั น
ด้วย โดยกลยุทธ์การรั กษาหน้ า (Facework) ที่ ก าหนด
รูปแบบพื้นฐานของหน้าตา (Face) มี ด้วยกั น 3 ประเภท
ดั งนี้ คื อ หน้ าตาด้ านศั กดิ์ ศรี ของตนเอง (AutonomyFace) หน้าตาด้านสัมพันธภาพ (Fellowship-Face)
หน้าตาด้านความสามารถ (Competence-Face)
วัฒนธรรมไทยกับรูปแบบการจัดการความ
ขัดแย้ง
วัฒนธรรมของคนไทยที่มีผลโดยตรงต่อ
การเลื อกรู ป แบบการจั ดการความขั ดแย้ ง ก็ คื อ
การหลีกเลี่ยงการเผชิญหน้ากันในสังคม คนไทยหวังให้มี
การสวมหน้ากากปิดบังอารมณ์ไว้ไม่ ให้ใครเห็นใน
วงสั ง คม โดยเฉพาะอารมณ์ ในทางท าลาย เช่ น
อารมณ์ โ กรธ เกลี ย ด ร าคาญ คนไทยเห็ น ว่ า
จาเป็นต้องรักษาความปรองดองกันในสังคมเอาไว้
ดัง นั้น ใบหน้าที่ ยิ้ม ละไมฉันเป็นมิ ตรของคนไทย
จึ ง มั ก จะปิ ด บั ง ความไม่ ชอบ ความไม่ เห็ นด้ วย และ
ความไม่ ไว้ วางใจเอาไว้ คนไทยมั กจะไม่ โต้ ตอบอย่ าง
ตรงไปตรงมา ทั้งนี้ เพื่อหลีกเลี่ยงการที่จะทาให้ผู้อื่นขุ่น
ข้องหมองใจคนไทยจะใช้คาพูดผลัดผ่อนออกไปอย่างไม่มี
ก าหนดแน่ นอน ปั จจั ยประการหนึ่ งซึ่ งก าหนดการ
ประพฤติ ปฏิบัติของคนไทยให้เป็นเช่นนั้นก็คือ คา
สอนของพระพุทธเจ้า ซึ่งกาหนดค่านิยมทางศาสนาไว้
ที่การหลีกเลี่ยงการแสดงอารมณ์รุนแรง หลบหลีกการเข้าไป
ผูกพัน และหลบเลี่ยงการเผชิญหน้า (ขัตติยา กรรณสูต,
2538)
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คนไทยได้มีการปรับวิธีการแสดงออกในสังคม
เช่นนี้ให้ออกมาเป็นศิลปะโดยทางอ้อม ซึ่งเป็นแบบอย่าง
วิธีหลีกเลี่ยงการเผชิญ หน้าในสังคมอย่างเปิดเผย
ในการที่ คนไทยต้องหลีก เลี่ยงการเผชิญ หน้ านั้ น
เนื่องมาจากการที่สังคมไทยเป็นสังคมที่เน้นและให้
ความส าคัญ กั บ ความสั ม พั นธ์ระหว่างบุ คคลเป็ น
อย่างมาก การรักษาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลจึง
ถือเป็นเรื่องที่สาคัญมาก อีกทั้งคนไทยยังให้ความสาคัญ
กั บระบบอุปถัมภ์ ซึ่งนอกเหนื อจากความสัมพั นธ์ของ
ผู้อุปถัมภ์และผู้ถูก อุปถัมภ์ในลักษณะส่วนตัวแล้ว
การปฏิ บัติงานของหน่วยงานก็ เต็ม ไปด้วยการถื อ
พวกพ้อง การมอบตาแหน่ งหรือหน้าที่ ใดๆ ก็ พิจารณา
ถึงความสัมพันธ์ส่วนตัวเป็นอันดับแรก ส่วนผลงานที่
แท้จริงนั้นถือว่ามีความสาคัญรองลงมา สังคมไทยจึง
เป็นสังคมทีม่ ีโครงสร้างเป็นลาดับชั้น เป็นกรอบที่จัด
ระเบียบชั้นให้มีสูงมีต่าตามโครงสร้างความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล ดังนั้นจึงก่อให้เกิดกระแสวัฒนธรรม
ต่างๆ ที่สนับสนุนรองรับ เช่น การเลี่ยงความขัดแย้ง
การประนี ประนอม การรักษาหน้ า การรักษาน้ าใจกั น
เป็นต้น (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2531)
นอกจากนั้ น จากการศึ กษาผลงานของ
Ting-Toomey และที ม งาน ยัง พบว่ า คนไทยได้ให้
ความสาคัญกับฐานะและหน้าตาทางสังคม การให้เกียรติ
ต่อตนเอง การให้เกียรติต่อผู้อื่นรวมถึงการให้เกียรติซึ่งกัน
และกันมาก คนไทยจะเน้นถึงความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
ที่ ราบรื่ น ดั งนั้ น คนไทยมั กจะหลี กเลี่ ยงพฤติ กรรม
หรือทัศนคติในทางลบต่อกัน การแสดงออกซึ่ งความโกรธ
การถกเถียง อย่างไม่ มี ใครยอมใคร และการท าให้ผู้อื่ น
ได้รับความอับอายเป็นพฤติกรรมที่ไม่ควรทาเป็นอย่างยิ่ง
เพราะคนไทยจะถือเรื่องการเสียหน้าเป็นอย่างมาก
ไม่ ว่าจะเป็น ผู้อื่น กระท าตนหรือตนกระท าผู้อื่ น
(Wasita Boonsathorn, 2007)
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ระเบียบวิธีวิจัย
การศึก ษาครั้งนี้เป็นการศึกษาเชิงคุณ ภาพ
(Qualitative Research) ด้วยการใช้วิธีการสังเกตการณ์
ในที่ประชุมและการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview)
เพื่อศึกษาข้อมู ลเชิงลึกในประเด็นต่างๆ ที่ เกี่ ยวข้องกั บ
กลยุทธ์การสื่ อสารเพื่อ จัดการความขัดแย้งในองค์การ
ราชการ เพื่อให้เข้าใจว่ากลยุทธ์การสื่อสารแบบใดที่
สามารถจัดการความขัดแย้งได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ลักษณะของบุคคลที่ มีตาแหน่งแตกต่างกั นจะมี มุมมอง
ในเรื่องประสิทธิภาพในการสือ่ สารสาหรับการจัดการ
ความขัดแย้งอย่างไร รวมถึงปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพ
การสื่อสาร เพื่อการจัดการความขัดแย้ง โดยศึกษา
เฉพาะองค์การราชการแห่งหนึ่ง
ประชากรในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ คือ ข้าราชการ
ในหน่ วยงานราชแห่ งหนึ่ง จ านวน 1, 284 คน โดยกลุ่ ม
ตัวอย่างที่ใช้ศึกษาเป็นข้าราชการสังกัดสานักกองต่างๆ
ในองค์การราชการแห่งหนึ่ง ประกอบด้วย ข้าราชการระดับ
ชานาญการพิเศษ จานวน 3 คน ข้าราชการระดับชานาญการ
จานวน 2 คน และข้าราชการระดับอาวุโส จ านวน 1 คน
รวมทั้งสิ้น 6 คน โดยเหตุผลในการเลือก ข้าราชการกลุ่มนี้
เป็ นกลุ่มตั วอย่าง เนื่ องจากเป็ นผู้ที่ มี ประสบการณ์ สู ง
ในการเข้าร่วมประชุมในองค์การราชการ เป็นผู้ที่
ได้รับมอบหมายเข้าร่วมการประชุมอย่างต่อเนื่อง
และเป็นผู้ที่ ส ามารถให้ข้อมู ล ที่ เป็นประโยชน์ต่อ
การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ พร้อมทั้งเก็บข้อมูลจากการ
สังเกตการณ์ในที่ประชุมภายในองค์การราชการที่
ทาการศึกษา จานวน 4 ครั้ง โดยเลือกการประชุม
มาจากทั้ งหมด 28 ครั้ ง ในระยะเวลา 2 เดื อน เฉลี่ ยมี
การประชุมเดือนละประมาณ 14 ครั้งและเหตุผลที่
เลือกการประชุมจ านวน 4 ครั้งมาศึกษาวิจัย เนื่องจาก
เป็นการประชุมที่พิจารณาระเบียบวาระที่สาคัญที่
มีผลกระทบต่อองค์การ โดยผู้เข้าร่วมประชุมส่วนใหญ่
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จะเป็นตาแหน่งระดับบริหารเข้าการร่วมประชุม ซึ่งต้อง
มีการแสดงความคิดเห็นระหว่างเข้าประชุม และอาจจะ
เป็ นไปได้ ว่ าอาจจะมี ความขั ดแย้ งเกิ ดขึ้ นในระหว่ าง
การประชุม เฉลี่ยเวลาการประชุมต่อหนึ่ งครั้งประมาณ
1 ชั่วโมง 30 นาที เฉลี่ยจ านวนผู้เข้าร่วมการประชุมต่อ
หนึ่งครั้งประมาณ 14 คน และมีการบันทึกเทปการประชุม
โดยผู้วิจัยจะนาข้อมูลจากการบันทึกเทปดังกล่าว
มาถอดความเพื่อนามาวิเคราะห์เพื่อเป็นประโยชน์
ต่อการศึกษา
ดังนั้นในการศึกษาครั้งนี้ได้กาหนดกลุ่มตัวอย่าง
ที่จะท าการศึกษาแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ การสังเกตการณ์
ในที่ประชุม จานวน 4 ครั้ง และการสัมภาษณ์เชิงลึกจาก
กลุ่มตั วอย่างที่ เป็น ข้าราชการระดับชานาญการพิ เศษ
จานวน 3 คน ระดับชานาญการ จานวน 2 คน และระดับ
อาวุโส จ านวน 1 คน รวมทั้ งสิ้ น 6 คน แบ่ งตามส านั ก
กอง ต่ างๆ ได้ แก่ ส านั กบริ หารกลาง ส านั กการคลั ง
สานักกฎหมาย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ กองแผนงาน
และกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร โดยการ สุ่มตัวอย่าง
ใช้ วิ ธี การสุ่ มตั วอย่ างแบบเป็ นไปได้ หรื อแบบสะดวก
(Non Probability sampling) และแบบเจาะจง
(Purposive Sample) เพื่อหากลุ่มตัวอย่างจนครบ
ตามจานวนกลุ่มตัวอย่างที่กาหนดไว้
การศึกษาในครั้งนี้ มี วัตถุประสงค์ที่ จะประเมิ น
ประสิทธิภาพกลยุทธ์การสื่อสารเพื่ อการ จัดการความ
ขัดแย้งในองค์ก ารราชการ โดยมีเครื่องมือที่ใช้ใน
การวิจัยแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ
ส่ วนที่ 1 ข้ อมู ลทุ ติ ยภู มิ (Secondary
Data) เป็นข้ อมู ลที่ ได้จากการสังเกตการณ์ ในที่ ประชุม
ภายในองค์ การราชการที่ ท าการศึ กษา จ านวน 4 ครั้ ง
โดยเฉลี่ยเวลาการประชุมต่อหนึ่งครั้ งประมาณ 1 ชั่วโมง
30 นาที เฉลี่ยจ านวนผู้เข้าร่วมการประชุมต่อหนึ่งครั้ง
ประมาณ 14 คน และมี การบั นทึ กเทปการประชุม
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โดยผู้วิจัยจะนาข้อมูลดังกล่าวมาถอดความเพื่อนามา
วิเคราะห์ตอบคาถามวิจัยต่อไป
ส่วนที่ 2 ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data)
เป็ น ข้ อมู ลที่ เก็ บรวบรวมขึ้ นจากการสั มภาษณ์ กลุ่ ม
ตัวอย่าง โดยใช้วิธีการสัม ภาษณ์ เชิงลึก (In-depth
Interview) เป็นการสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง (Semi Selection Interview) ใช้เวลาในการสัมภาษณ์ ประมาณ
คนละ 45 นาที
การศึกษาครั้งนี้แบ่งการวิเคราะห์ข้อมูลออกเป็น
2 ส่วน คือ
1. การวิเ คราะห์ ข้ อ มู ล ทุ ติ ย ภู มิ ได้ แ ก่
ข้อมู ล ที่ ได้จากการถอดเทปการประชุม จ านวน 4 ครั้ง
โดยจะศึกษาเพื่อตอบคาถามวิจัยข้อที่ 1 เท่านั้น
2. การวิ เคราะห์ ข้ อ มู ล ปฐมภู มิ ได้ แ ก่
ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง จานวน 6 คน
โดยจะศึกษาเพื่อตอบคาถามวิจัยข้อที่ 1-3 ผู้ศึกษา
ได้ประยุกต์ใช้แนวทาง 6 ขั้นตอนของ (Moustakas, 1994;
as cited in Boonsathorn, 2003) ซึ่งประกอบด้วย
การถอดความข้อมูล (data transcribing) การจัดการข้อมูล
(data managing) การอ่านและการบันทึก (reading
and memoing) การอธิบาย (describing) การจัดหมวดหมู่
ข้อมูล (classifying) การตีความหมายข้อมูล (interpreting)
สรุปและอภิปรายผล
กลยุทธ์การสื่อสารเพื่อการจัดการความขัดแย้ ง
ในองค์การราชการ
จากผลการศึ กษาข้ อ มู ลทุ ติ ยภู มิ พ บว่ า
กลยุทธ์ ที่ใช้ในการจัดการความขัดแย้งมี การใช้กลยุทธ์
การ สื่อสาร 4 กลยุทธ์ ได้แก่ 1. กลยุทธ์การสื่อสารเพื่ อ
รั กษาสั มพั นธภาพ เช่ น การรั กษาหน้ า การรั กษา
สั มพั นธภาพ การเปิ ดโอกาสให้ แสดงความคิ ดเห็ น
การให้ เกี ยรติ และการให้ ความร่วมมื อ 2. กลยุ ทธ์ การ
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สื่อสารแบบไม่ฟันธง เช่น การพูดแบบไม่ฟันธง การพูด
แบบอารัมบทและการใช้คาถามต่อท้ าย 3. กลยุทธ์การ
สื่ อสารเพื่ อแก้ ปั ญหา เช่ น การใช้ ค าพู ดตรงๆ และ
การแก้ ปั ญหา 4. กลยุ ท ธ์ การสื่ อสารแบบหลี กเลี่ ยง
เช่น การยอม การใช้บุคคลที่สาม การหลีกเลี่ยง และ
การควบคุมอารมณ์ และจากการศึกษาข้อมูลปฐม
ภูมิ ซึ่ง ได้จ ากการสัม ภาษณ์ ก ลุ่ ม ตัวอย่างก็ พบว่า
กลยุท ธ์ก ารสื่อสารที่ นาไปใช้ในการจัดการความ
ขัดแย้งก็พบว่าสอดคล้องกับข้อมูลที่มาจากทุติยภูมิ
เช่นกั น คือ กลุ่ม ตัวอย่างจะเลือ กใช้ก ลยุท ธ์ก าร
สื่อสารเพื่อรักษาสัมพันธภาพ การสื่อสารแบบไม่ ฟันธง
การสื่อสารเพื่อแก้ปัญหา และ การสื่อสารแบบหลีกเลี่ยง
ในการจั ดการความขั ดแย้ ง ซึ่ ง ผลการวิ จั ย ดั ง กล่ า ว
มีความสอดคล้องกับ แนวคิด ของ Oetze lและคณะ
(2007) ว่าหากเปรียบเที ยบประเภทนี้ กั บ รูป แบบการ
จัดการความขัดแย้งแล้วจะเป็น ลยุทธ์การรักษาหน้า
ในการควบคุมอารมณ์ การแก้ไขปัญหา และการให้เกียรติ
เป็ นกลยุทธ์การรักษาหน้าในรูปแบบของการประสาน
ประโยชน์ (Integrating) ส่วนกลยุทธ์การรักษาหน้าโดยใช้
บุคคลที่สามเปรียบเทียบกับรูปแบบการจัดการความ
ขัดแย้ง แบบหลีก เลี่ ยง (Avoiding) ประกอบกั บ
วัฒ นธรรมของคนไทยที่ มี ค่านิยมในการรักษาหน้ า
ดังนั้น กลยุทธ์การรักษาหน้าจึงเป็นวิธีที่สามารถนามาใช้
การช่วยสร้างความสัมพันธ์ตอบสนองความต้องการของแต่
ละบุคคลได้อีกรูปแบบหนึ่ง
ผลการวิจัยสามารถเชื่อมโยงกับงานวิจัย
ของ Suntaree Komin (อ้างถึงใน Wasita Boonsathorn,
2007) ที่ ได้ชี้ให้เห็นว่า วัฒ นธรรมไทยมี ผลต่อการ
เลือกรูปแบบการจัดการกับความขัดแย้ง โดยการศึกษา
พบว่า คนไทยนั้ น ชอบรูป แบบการจัด การความ
ขั ด แย้ ง แบบการประสานประโยชน์ ซึ่ ง การให้
เกี ยรติ ผู้อื่ น การควบคุ ม อารมณ์ การแก้ ปั ญ หา
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การถกประเด็นในสถานที่ ส่ วนตัว ก็ เป็น กลยุท ธ์
การรั ก ษาหน้ าในรู ป แบ บของการประสาน
ประโยชน์ และสอดคล้ อ งกั บ ส านั ก งาน ก.พ.
(2545) ที่ได้กล่าวเพิ่มเติมจากแนวคิดของ Komin
ว่า วัฒ นธรรมเกรงใจของคนไทยเป็ นผลมาจาก
อิท ธิพ ลจากการที่ สั ง คมไทยเป็ น สั ง คมที่ นั บ ถื อ
บุคคลเป็นสาคัญ การปฏิบัติตนต่อคนอื่นในสังคมไทย
จึงมุ่งเน้นที่ จะรักษาสัมพั นธภาพอั นดีระหว่างตนกั บ
บุคคลอื่นไว้มากกว่า โดยเฉพาะกับคนที่ตนรู้จักหรือ
สนิทสนมด้วย ดังนั้น จึงพยายามหลีกเลี่ยงที่จะทาลาย
ความรู้ สึ ก ของผู้ อื่ น ซึ่ ง รวมไปถึ งการไม่ ช อบ
ซักถามด้วย
การศึ กษาครั้ งนี้ ค่ อนข้ างจะขั ดแย้ งกั บ
ผลงานวิจัยของ ทั ศนี เมฆาถาวรวัฒนา (2541) ที่ ได้
อธิ บ ายถึ งแนวโน้ วที่ จ ะใช้ กลยุ ท ธ์ ก ารรั กษาหน้ า
แบบวัจนกรรมการขอโทษ คื อมุ่ งเน้ นในการกล่าว
แสดงเจตนาขอโทษ การยอมรับผิด การกล่าวแก้ ตัว
การเสนอตัวรับใช้การพยายามท าให้ผู้อื่นพอใจ มุ่งเน้น
วัฒนธรรมแบบปัญเจกบุคคล (Individualistic) มากกว่า
วั ฒ นธรรมแบบเน้ นกลุ่ ม (Collectivistic) (Cupach &
Metts, 1994) ผลการศึกษา ที่ แตกต่างกันนี้อาจเป็น
เพราะบริ บ ทขององค์ ก ารในการท าการศึ ก ษาที่
แตกต่างกัน เนื่องจากบริบทขององค์การราชการจะ
มุ่งเน้นวัฒนธรรมแบบเน้นกลุ่ม (Collectivistic) จะให้
ความส าคัญกั บสัมพั นธภาพระหว่างกลุ่ ม และการ
รักษาหน้า คือ การรัก ษาคือ การรักษาหน้าตนเอง
และรักษาหน้าของผู้อื่น เพื่อรักษาสัมพันธภาพอัน
ดีระหว่างกั นเอาไว้ เคารพในระดับขั้นบังคับบัญชา
เนื่ องจากระบบราชการยึ ดในหลั กความอาวุ โสและ
ระดับการบังคับบัญชารวมถึงการให้เกียรติซึ่งกันและ
กันทั้งต่อตนเอง และผู้อื่น ดังนั้น ถ้าบริบทขององค์การ
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แตกต่ างกั น ผลการศึ กษาที่ ได้ รับก็ อาจแตกต่ างกั น
เป็นได้
กลยุทธ์การสื่อสารเพื่อการจัดการความขัดแย้ ง
ในองค์การราชการที่มีประสิทธิภาพ
จากผลการศึกษาพบว่า จากการสัมภาษณ์กลุ่ม
ตัวอย่างในเรื่องประสิทธิภาพของการสื่อสาร ผลการวิจัย
กลุ่ มตั วอย่ างจะเห็ นว่ าประสิ ทธิ ภาพของการสื่ อสาร
คือ การเลือกใช้ การสื่ อสารเพื่อรักษาสัมพั นธภาพการ
ให้เกียรติ การเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น
ซึ่ งสอดคล้ องกั บ ข้ อมู ล ทุ ติ ภู มิ ในเรื่ องการรั กษา
สัมพั นธภาพ โดยที่ ประชุมจะเปิดให้แสดงความคิดเห็ น
มี การให้ เกี ยรติ ผู้ ที่ มี อาวุ โสกว่า มี ความเห็ นอกเห็ นใจ
มีการกล่าวคาว่าขอโทษในที่ประชุมหรือมีการพูด
ให้กระชับ พูดตรงประเด็นซึ่งตรงกับกับ Cupach
และ Canary (1997) ที่กล่าวว่า ประเด็นที่ควบคุม
การสื่ อสารในความขั ดแย้ ง ได้ แก่ ความเข้ าใจเชิ งบวก
เช่น สามารถพู ดว่า “ฉันขอโทษ” หรือการฟั งคนอื่ น
เป็ นต้ น ความมี เหตุผ ล เช่ น ไม่ โ กรธ ไม่ ขึ้น เสีย ง
เป็นต้น ความกระชับ เช่น การพูดให้ตรงประเด็น
และความเห็นอกเห็นใจ เช่น อย่าท าให้คนอื่นรู้สึกผิด
อย่าเลียนแบบหรือเหน็บแนมเสียดสีคนอื่น เป็นต้น
ดังนั้น จึงสามารถสรุปได้ว่า การที่ ผู้เข้าร่วม
ประชุมสามารถลดความขัดแย้งลงได้ โดยสามารถ
ทาให้การดาเนินงานนั้นๆ ยังคงดาเนินการต่อไปได้
โดยไม่ ท าให้ งานต้ องยุติหรือล้มเลิกไป รวมทั้ งสามารถ
ที่จ ะลัก ษณะสัมพันธภาพที่ ดีระหว่ างกั นไว้ได้นั้น
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Spitzberg และ Cupach
(อ้างถึง ใน พรชัย ศัก ดานุวัฒ น์ วงศ์ , 2550 ) ที่ ว่า
ประสิทธิภาพในการจัดการความขัดแย้ง เป็นการท าให้
วัตถุป ระสงค์ห รือทั ศนคติที่ ไม่ ตรงกั นของบุ คคล
ทั้งสองฝ่ายได้รับข้อยุติหรือบรรลุตามความต้องการ
ของบุ คคลนั้ นได้ อย่ างเหมาะสมกั บ สถานการณ์
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และรัก ษาสั ม พั น ธภาพที่ ดี ไว้ โดยสอดคล้ อ งกั บ
แนวคิ ดของ เรี ยม ศรี ทอง (2542) ที่ ได้ เสนอแนวคิ ดว่ า
การสื่อสารที่ มี ประสิทธิภาพ ประกอบด้วย การสื่ อสาร
ที่มีความชัดเจน ซึ่งหมายถึง การระมัดระวังในการ
เลือกภาษาหรือถ้อยคา หรือข้อความที่จาเป็น และ
ช่ วยในการแปลความหมายให้ เกิ ดความเข้ าใจตรงกั น
สามารถปฏิบัติงานได้ตามวัตถุประสงค์
ประกอบกั บลั กษณะองค์ การราชการ
ผู้ปฏิบั ติ ง านมี วัฒ นธรรมค่ านิ ยมของคนไทยที่ มี
ความเกรงใจกั น จึ ง ไม่ ก ล้ า ขั ด แย้ ง กั บ ผู้ ใ ห ญ่
ซึ่ ง ในองค์ ก ารราชการลั ก ษณะการสื่ อ สารที่ มี
ประสิทธิภาพในลักษณะที่เรียกว่าพระเดชพระคุณ
คือมุ่งความสัมพันธ์ในการทางานที่ผู้บังคับบัญชา
จะต้ องแสดงความสามารถให้ เป็ นที่ ยอมรั บและมุ่ ง
ในความสัมพันธ์ส่วนตัวที่ ผู้บังคับบัญ ชามีความเอื้อ
อาทรต่อทุกข์สุขของผู้ใต้ บังคับบัญชาซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของมหาวิทยาลัย สุโขทัยธรรมาธิราช (2531) ที่ว่า
คนไทยยั งให้ ความส าคั ญ กั บระบบอุ ปถั มภ์
ซึ่งนอกเหนือจากความสัม พั นธ์ของผู้ อุ ป ถัม ภ์ และ
ผู้ถูกอุปถัมภ์ในลักษณะส่วนตัวแล้วการปฏิบัติงาน
ของหน่วยงานก็เต็มไปด้วยการถือ พวกพ้องการมอบ
ตาแหน่งหรือหน้าที่ ใดๆ ก็ พิ จารณาถึง ความสัม พั น ธ์
ส่วนตัวเป็นอันดับแรก ส่วนผลงานที่แท้จริงนั้นถือ
ว่ามีความสาคัญรองลงมา สังคมไทยจึงเป็นสังคมที่
มีโครงสร้างเป็นลาดับชั้นเป็นกรอบที่จัดระเบียบชั้น
ให้ มี สูงมี ต่าตามโครงสร้างความสัมพั นธ์ระหว่างบุคคล
ดังนั้นจึงก่อให้เกิ ดกระแสวัฒนธรรมต่างๆ ที่ สนับสนุน
รองรับ เช่น การเลี่ยงความขัดแย้ง การประนี ประนอม การ
รักษาหน้า การรักษาน้าใจกัน และสอดคล้องกับงานวิจัย
ของ Suntaree Komin (1995, อ้างถึงใน Wasita
Boonsathorn, 2007) วัฒนธรรมไทยมีผลต่อการ
เลือกรูปแบบการจัดการความขัดแย้ง โดยจากการศึกษา
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พบว่า คนไทยนั้นเป็นกลุ่มคนที่มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อ
กันภายในกลุ่ม คนไทยจึงชอบใช้รูปแบบการจัดการความ
ขั ดแย้ งแบบการประสานประโยชน์ (Integrating) การ
ประนี ประนอม (Compromising) ก าร หลี กเลี่ ยง
(Avoiding) และแบบเผด็ จการ (Dominating) แต่ไม่ มี
ใครที่ชอบใช้รูปแบบการยอม (Obliging)
จากการที่ วัฒ นธรรมไทยมี ผลท าให้คน
ไทยชอบใช้รูปแบบการจั ดการความขัดแย้งในรูปแบบ
ต่างๆ ดังกล่าวไปแล้วข้างต้น การศึก ษาเรื่องการ
ประเมินประสิทธิภาพกลยุทธ์การสื่อสารเพื่อการ
จัดการความขัดแย้งในองค์การราชการจึงมีความ
จ าเป็น ที่ จ ะต้ องเข้าใจบริบ ททางวัฒ นธรรมไทย
และรวมถึงความรู้ความเข้าใจเกี่ ยวกั บการสื่อสารใน
องค์ ก ารของรั ฐเพื่ อใช้ ป ระกอบเป็ น แนวทาง
วิเคราะห์ข้อมูลต่อไป
ปัจจัยที่ทาให้กลยุ ทธ์การสื่อสารเพื่อการ
จัดการความขัดแย้งเกิดประสิทธิภาพ
จากผลการศึกษาพบว่า จากการสั ม ภาษณ์
กลุ่มตั วอย่ างในเรื่องปัจจั ยที่ ท าให้กลยุ ทธ์การสื่ อสาร
เพื่ อการจั ดการความขั ดแย้ งเกิ ดประสิ ทธิ ภาพ ได้ แก่
ปัจจัยด้านสัมพันธภาพ เช่น ความเกรงใจ เพื่อนร่วมงาน
ผู้บังคับบัญชา ปัจจัยด้านวัจนภาษา เช่น ภาษาที่ ใช้ใน
ที่สื่อสาร ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม และปัจจัยด้านการ
มีส่วนร่วม เช่น การแสดงความคิดเห็น ซึ่งสอดคล้องกั บ
ข้อมู ลทุ ติยภู มิ ที่ การประชุ มมี ลักษณะที่ เป็ นทางการ
มีล าดับชั้นบังคับบัญชา ท าให้การสื่อสาร ในที่ ประชุม
มีลักษณะการเคารพซึ่งกันและกัน มีการรักษาหน้า
มีการใช้ภาษาที่ สุภาพ ไม่ก ากวม กระชับ และเข้าใจง่าย
ซึ่ง สอดคล้องกั บ Suntaree Komin (1995) ที่ ได้
ให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับระบบค่านิยมของไทยไว้ใน
แนวทางเดียวกั นกั บสนิท สมั ครการ คือ การให้เสรีภาพ
แก่ ปั จ เจกบุ ค คลและการค านึ ง หรื อ รั ก ษาหน้ า
Vol.7 No.2 (July–December 2017) ISSN 1905-2219

(Ego orientation) ในค่ านิ ยม อธิ บายถึ งการให้
ความส าคั ญกั บค่ า นิ ย มความเป็ น ปั จ เจกบุ ค คล
และหน้ าตาของคนไทย หลีกเลี่ยงคาวิพากษ์ วิจารณ์
รวมถึงคานึงถึง “ความรู้สึก” มากกว่าสิ่งอื่นใดแม้กระทั้ง
เรื่องเงินทอง และความขัดแย้งส่วนตัว และสอดคล้องกับ
Robins (อ้างถึงใน เสกโรจน์ ถ้วนถวิล, 2541) ที่ ได้เสนอ
แนวทาง ในการจัดการกั บ ความขัดแย้งไว้ ซึ่ง มี ทั้ ง
แนวทางที่มีลักษณะเป็นรูปแบบการจัดการความขัดแย้ง
ที่ เหมื อนกั นกั บ Rahim และ Thomas และ Kilmann
และแนวทางที่ แตกต่ างออกไปที่ ได้ ให้ เพิ่ มเติ มเอาไว้
ในส่วนแนวทางที่มีลักษณะเหมือนกัน ได้แก่ การหลีกเลีย่ ง
ความขั ดแย้ ง การประนี ประนอม การใช้อ านาจบังคั บ
ส่วนแนวทางที่ Robins ได้ กล่าวเพิ่ มเติ มไว้ คื อ การหา
ทรัพยากรให้เพิ่มมากขึ้น ในกรณีที่ความขัดแย้งมาจากการ
มีทรัพยากรจานวนจากัดและหาได้ยาก การสร้างเป้าหมาย
ร่วมกันและใช้การทางานเป็นทีมเข้าเสริม
ทั้ ง นี้ ปั จ จั ยที่ ท าให้ ก ลยุ ท ธ์ก ารสื่ อ สาร
เพื่อการจัดการความขัดแย้งเกิดประสิทธิภาพที่ได้
จากข้อมู ล ปฐมภูมิ ยัง สอดคล้อ งกั บ งานวิจัยของ
วราภา จิ ระรั ตนวรรณ (2544) ที่ ได้ ศึ กษากระบวนการ
สื่อสารระหว่างครูข้างถนนมู ลนิธิสร้างสรรค์เด็กกับเด็ก
เร่ร่อน โดยผลการวิจัยพบว่าปัจจัย 3 ลักษณะที่ มี
ผลต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการสื่อสาร ได้แก่
(1) ปัจจัยส่งเสริม ได้แก่ ปัจจัยตัวครูและวิธีการของครู
(2) ปัจจัยอุปสรรค ได้แก่ ปัจจัยด้านครูคือปัญหาการขาด
โอกาสในการพัฒ นาครู ปัจ จัยด้านเด็ก คือ เด็กไม่
ตระหนั ก รู้ ถึง ปั ญ หาการใช้ชี วิ ตเร่ร่ อ น ไม่ คิด ว่ า
การใช้ ชี วิ ตเร่ร่ อนของตนเป็ นปั ญ หา ภู มิ หลั งและ
ประสบการณ์ ของเด็ ก ที่ ผ่ านท าให้ เด็ ก ขาดความ
ไว้วางใจผู้อื่น ด้านบริบทแวดล้อม ได้แก่ ปัญหายาเสพติด
และลักษณะพื้นที่ซึ่งมีผลต่อความยากและง่ายใน
การเข้าถึงและสร้างสัมพันธ์กับเด็ก และ (3) ปัจจัย
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ที่อาจเป็นไปได้ทั้งส่งเสริมและอุปสรรค ขึ้นอยู่กับ
เงื่อนไขสถานการณ์ ได้ แก่ ปั จจัยด้ านตัวเด็กอื่นๆ เช่ น
เพศ วัย ระยะเวลาการเร่ร่อน กลุ่มเพื่อน การใช้ยาเสพติด
ภูมิหลังทางครอบครัวและการศึกษาของเด็กปัจจัยกลยุทธ์
เช่น วิธีการและกิจกรรมที่ น่าสนุกสนานหรือไม่ตรงตาม
ความสนใจของเด็กปัจจัยสถานการณ์ ได้แก่ สภาพพื้นที่
สิ่ งแวดล้ อมทางกายภาพ และบุ คคลว่ าเอื้ อหรื อเป็ น
อุปสรรคต่อการสื่อสารและการท ากิ จกรรมปั จจั ยด้าน
องค์การและการประสานงานขององค์การ
ข้อเสนอแนะ
1. การศึ ก ษาครั้ง นี้ อ อกแบบเพื่ อ เพิ่ ม พู น
ความรู้ในเรื่องกลยุ ท ธ์การสื่อสารเพื่อการจัดการ
ความขัดแย้งในองค์การราชการ ทั้งนี้ เพื่อต้องการ
ทราบว่าในองค์การราชการมี ก ลยุท ธ์ก ารสื่อสาร
เพื่อการจัดการความขัดแย้งแบบใด และกลยุท ธ์
การสื่อสารแบบใดที่มีประสิทธิภาพในการจัดการ
ความขัดแย้ง รวมทั้งเพื่อทราบถึงปัจจัยที่มีผลต่อ
ประสิท ธิภาพกลยุท ธ์การสื่อสารเพื่อการจัดการ
ความขัดแย้ง ซึ่งการศึก ษาเรื่องดังกล่าว ผู้ศึก ษา
พบว่ ายั งไม่ พบผู้ ที่ ท าการศึ กษาในประเด็ นนี้ มาก่ อน
ดังนั้น องค์ความรู้ในด้านนี้ยังมี จากัด งานวิจัยจึง
สามารถใช้อ้างอิงได้ในเบื้องต้นเกี่ยวกับรูปแบบการสื่อสาร
เพื่อการจัดการความขัดแย้ ง ซึ่งส่วนใหญ่มั กใช้กลยุทธ์
การรัก ษาหน้าที่ คนไทยมั ก นิยมใช้ในการจัดการ
ความขัดแย้ง และประเมินว่ามีประสิทธิภาพ และ
สามารถนาไปศึกษาเพิ่มเติมในเชิงกว้างและเชิงลึก
เพิ่มขึ้นต่อไป ทั้งนี้ เพื่อให้ผลการวิจัยครอบคลุมใน
ทุกมิติ ซึ่งในปัจจุบันงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทย
มี อยู่ น้ อยมาก ข้ อมู ลเกี่ ยวกั บประเทศไทยไม่ เพี ยงพอ
ต่อวงการศึกษาเพื่อใช้ในการอ้างอิง และประกอบ
กั บปั จจุ บั นประเทศไทยก าลั งอยู่ ในสถานการณ์ ความ
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ขัดแย้งที่รุนแรง ดังนั้น หากมีความเข้าใจเกี่ยวกับ กลยุทธ์
การสื่อสารเพื่อการจัดการความขัดแย้งที่มีประสิทธิภาพ
จะเป็นประโยชน์ในเชิงสร้างสรรค์กับประเทศไทยได้
2. ผลของความขัดแย้งที่ เกิดขึ้นนั้นจึงเป็น
สิ่งที่ ก่ อให้ เกิ ดทั้ ง ประโยชน์ และโทษต่อ องค์ ก าร
ซึ่งองค์การจาเป็นอย่างยิ่งทีจ่ ะต้องจัดการกับความขัดแย้ง
ที่เกิดขึ้นให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมที่จะไม่ส่งผลเสียหาย
ต่อความเจริญก้าวหน้าขององค์การและสามารถที่
จะนาความขัดแย้งที่เกิดขึ้นนั้นมากระตุ้นให้บุคลากร
ในองค์การเกิดความคิดที่สร้างสรรค์ หรือเกิดการแข่งขัน
กั นในระดั บที่ พอควรที่ จะท าให้ การด าเนิ นงานบรรลุ
เป้าหมายขององค์การได้ดีขึ้น ทั้งนี้ผลของความขัดแย้งที่
เกิดขึ้นในองค์การจึงขึ้นอยู่กับการเลือกใช้กลยุทธ์
การสื่อสารเพื่อการจัดการความขัดแย้งที่มีความเหมาะสม
ในบริบทของแต่ละองค์การ และอยู่บนพื้นฐานของ
ความมี ประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผลในการจั ดการ

ความขั ดแย้ งที่ สามารถจั ดการได้ บรรลุ วั ตถุ ประสงค์
มีความเหมาะสม และรักษาสัมพันธภาพที่ดีระหว่างกันได้
3. การศึ กษาครั้งนี้ เป็ นการศึ กษากลยุ ทธ์การ
สื่อสารที่ สามารถจัดการความขัดแย้งในที่ ประชุ มของ
องค์การราชการ ซึ่งในการศึกษาครั้งต่อไปผู้ศึกษา
เห็นควรให้มี การศึกษาเปรียบเที ยบกลยุทธ์ การสื่อสาร
เพื่อการจัดการความขัดแย้งในบริษัทต่างชาติว่ามีเทคนิค
วิธีการอย่างไรในการสื่อสาร เพื่ อการจัดการความขัดแย้ง
ทั้งนี้เนื่องจากบริบททางวัฒนธรรมที่ ต่างกั บวัฒนธรรม
คนไทยนั่นเอง ซึ่งจะเป็นประเด็นการสื่อสารต่างวัฒนธรรม
4. วิธีการเก็บข้อมูลในการศึกษาในครั้งนี้เป็นการ
วิจัยเชิงคุณภาพเพียงอย่างเดียว โดยไม่มีวิธีการเก็บข้อมูล
การวิจัยเชิงปริมาณ อย่างไรก็ ดีงานวิจัยในครั้งนี้มี ข้อดี
คือ ทาให้เข้าใจเชิงลึกข้อมูลและรายละเอียดขององค์การ
ราชการได้ เพิ่ มมากขึ้ น และในการท าวิจั ยในครั้งต่ อไป
ควรทาการวิจัยเชิงปริมาณควบคู่ด้วย เพื่อยืนยันผลที่ได้
จากการวิจัยเชิงคุณภาพในครั้งนี้
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