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“ ทีใ่ดมคีวามขดัแยง้ ทีน่ ัน่ยอ่มมโีอกาสในการพฒันา  
แตถ่า้ทีใ่ดมคีวามขดัแยง้อยา่งรุนแรง ทีน่ ัน่เปรยีบกบัสมรภูมริบทีจ่ะตอ้งมฝ่ีายใดฝ่ายหนึง่เป็นฝ่ายพา่ยแพไ้ปในทีสุ่ด ” 

จากคํากลา่วนี ้แสดงให้เห็นวา่ความขดัแย้งมีโอกาสเป็นไปได้ทัง้เชิงบวกและลบ ความขดัแย้งในระดบัท่ี
พอเหมาะจะช่วยให้เกิดความคิดเห็นใหม ่แตถ้่ามีความขดัแย้งกนัมากเกินไป ก็อาจจะทําให้เกิดความเสียหายได้
เช่นกนั 

ลองนกึภาพดวูา่ถ้าองค์การใดองค์การหนึง่ไมเ่คยมีความขดัแย้งกนัเลยแม้กระทัง่ความคิดเห็น ใครเสนอ
อะไรผู้บริหารคนท่ีเหลือในห้องประชมุเห็นด้วยและคล้อยตามกนัหมด หรือองค์การท่ีมีผู้ นําท่ีมีอํานาจและบารมีสงู
มากอยู่คนหนึง่ท่ีทกุคนในห้องประชมุเกรงใจ (ทัง้ๆท่ีคนๆนัน้ไมใ่ช่กรรมการผู้จดัการหรือซีอีโอเป็นเพียงผู้
บริหารงานฝ่ายใดฝ่ายหนึง่เท่านัน้) พดูอะไรทําอะไรออกมาทกุคนเช่ือหมดไมม่ีใครกล้าเสนอความคิดเห็นท่ี
แตกตา่ง ท่านคิดวา่จะเกิดอะไรขึน้กบัองค์การลกัษณะนี ้

เราจะต้องยอมรับความจริงข้อหนึง่นัน่ก็คือ คนเกิดมาบนพืน้ฐานของความแตกตา่งทัง้รูปลกัษณ์ นาม
ลกัษณ์(ความคิด ความเช่ือ ทศันคติ) และเบือ้งหลงัการถ่ายทําของชีวิตแตล่ะคน (สถานะครอบครัว สถานะทาง
การเงิน การศกึษา ฯลฯ) นอกจากนี ้ถ้าเป็นองค์การก็ต้องยอมรับความจริงเพ่ิมขึน้มาอีกข้อหนึง่คือ การทํางานของ
แตล่ะสายงานย่อมมีความขดัแย้งกนัโดยลกัษณะงานอยู่แล้ว เช่น ฝ่ายผลิตกบัฝ่ายตรวจสอบคณุภาพ ฝ่าย
ตรวจสอบระบบภายในกบัทกุหน่วยงาน ฯลฯ ทัง้นีเ้พ่ือให้เกิดการตรวจสอบและถ่วงดลุอํานาจซึง่กนัและกนั เพ่ือ
ป้องกนัไมใ่ห้ฝ่ายใดฝ่ายหนึง่มีอํานาจมากจนเกินไป และเป็นกลไกท่ีจะช่วยให้ผู้ ถือหุ้นหรือนกัลงทนุมัน่ใจได้วา่
องค์กรสามารถดแูลและรักษาผลประโยชน์ให้กบัเขาได้อย่างเตม็ท่ี 
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ความขดัแย้งท่ีเกิดขึน้ในองค์การมีตัง้แตร่ะดบัพนกังานจนถงึระดบัผู้บริหาร มีตัง้แตเ่ร่ืองเลก็ๆ
กระจุ๋มกระจ๋ิม ขีห้มรูาขีห้มาแห้งไปจนถงึเร่ืองสําคญัๆตอ่ความอยู่รอดขององค์การ มีตัง้แต่ความขดัแย้งทาง
ความคิดสว่นบคุคล จนไปถงึความขดัแย้งระดบัหน่วยงานหรือกลุม่ย่อยๆในองค์การ 

ดงันัน้ จงึเป็นไปไมไ่ด้เลยท่ีจะห้ามไมใ่ห้เกิดความขดัแย้งขึน้ในองค์การ แตอ่งค์การยงัมีทางออกและ
ทางเลือกท่ีจะช่วยให้ความขดัแย้งอยู่ในระดบัท่ีเหมาะสมหรือเปลี่ยนความขดัแย้งให้เป็นพลงัได้ ทางเลือกท่ีวา่นีก้็
คือ “ การบริหารความขัดแย้ง (Conflict Management)” 

ปัญหาความขดัแย้งในองค์การในระดบัพนกังานหรือหน่วยงานย่อย ไมค่อ่ยยุ่งยากมากนกั เพราะมี
ผู้ รับผิดชอบในการแก้ไขปัญหาอยู่หลายคนหลายระดบั แตปั่ญหาความขดัแย้งท่ีถือเป็นปัญหาใหญ่และเป็นท่ี
หนกัใจของผู้บริหารระดบัสงูของหลายๆองค์การในปัจจบุนัคอื ความขดัแย้งระหวา่งผู้บริหารในองค์การท่ีมี
ตําแหน่งรองๆลงมาจากผู้บริหารระดบัสงู เช่น ความขดัแย้งระหวา่งรองประธานกรรมการบริหาร (Vice 
President) หรือระหวา่งผู้อํานวยการฝ่าย (Director) ตา่งๆ เพราะผู้ ท่ีขดัแย้งกนัไมใ่ช่เดก็ๆ แตล่ะคนล้วนแล้วแต่
เขีย้วลากดิน และจะแก้ไขปัญหาโดยการปลดออกเหมือนพนกังานระดบัปฏิบตัิก็คงจะยาก เพราะการปลด
ผู้บริหารคนใดคนหนึง่ออกอาจจะสง่ผลกระทบตอ่องค์การอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างย่ิงผู้บริหารบางคนท่ีกมุ
ความลบัของบริษัทไว้มาก มีลกูค้าอยู่ในมือ หรือมีเส้นสายเช่ือมตอ่กบัผู้ ถือหุ้นใหญ่ เผลอๆปลดออกก็อาจจะไม่
ยอมออกก็ได้ เพราะมีอํานาจต่อรองสงู จงึทําให้ผู้บริหารระดบัสงูเกิดอาการกลืนไมเ่ข้าคายไมอ่อก เพราะไม่
สามารถตดัใครออกได้ และไมส่ามารถเรียกคูก่รณีมานัง่จบัมือกนัได้เหมือนกบัเดก็ท่ีทะเลาะกนั 

ในฐานะท่ีผมเคยอยู่ เคยเห็น และเคยได้ยินเร่ืองความขดัแย้งกนัระหวา่งผู้บริหารขององค์การตา่งๆ 
ประกอบกบัเคยได้มีโอกาสเข้าไปมีสว่นร่วมในการให้คําแนะนําปัญหาเก่ียวกบัความขดัแย้งให้กบัองค์การตา่งๆมา
บ้าง จะขอนําเสนอแนวคิดและแนวทางในการบริหารความขดัแย้งระหวา่งผู้บริหารในองค์การดงันี  ้

•  อย่าอนิไปกบัตัวของปัญหา แต่จงหาสาเหตุ 

อยากให้ผู้บริหารระดบัสงูจงมองวา่ไมว่่าปัญหาของคนระดบัไหน ย่อมจะมีรูปแบบของความขดัแย้งท่ีไม่
แตกตา่งกนั เช่น ขดัแย้งกนัเร่ืองความคิด ความรู้สกึ ทศันคติ ความเช่ือ ขดัแย้งกนัเร่ืองผลประโยชน์ หรือขดัแย้ง
กนัเร่ืองข้อมลูข้อเท็จจริง เม่ือได้ทราบแล้ววา่ผู้บริหารแตล่ะคูแ่ตล่ะกลุม่ท่ีขดัแย้งกนันัน้มีรูปแบบการขดัแย้งกนั
แบบไหน ก็คอ่ยเจาะลกึลงไปดตูอ่วา่สาเหตหุรือจดุเร่ิมต้นของความขดัแย้งท่ีแท้จริงนัน้เกิดจากอะไร เกิดขึน้
เม่ือไหร่ เช่น ผู้บริหารหลายคนขดัแย้งกนัเพราะอีกคนหนึง่เข้ามาทีหลงั ได้ผลประโยชน์สงูกวา่ ดีกวา่ตวัเองท่ีอยู่มา
นานกวา่ อายมุากกวา่ (รับไมไ่ด้) ซึง่ถ้าวิเคราะห์กนัจริงๆแล้วจะพบวา่สาเหตท่ีุแท้จริงของความขดัแย้งไมไ่ด้มา
จากนิสยัสว่นบคุคล แตม่าจากระบบการจ่ายผลตอบแทนขององค์การ ท่ีไมเ่ป็นธรรมหรือไมม่ีระบบการสื่อสารท่ีดี
พอ ดงันัน้ เมื่อไมช่อบตรงท่ีเขาได้ผลตอบแทนสงูกวา่แล้ว ก็พาลไปถงึเร่ืองความขดัแย้งในเร่ืองงาน ขดัแย้งระหวา่ง
หน่วยงานได้เหมือนกนั 



เม่ือวิเคราะห์หาสาเหตท่ีุแท้จริงของปัญหาได้แล้ว ก็ไมน่่าจะเป็นเร่ืองยากตอ่การเลือกหรือกําหนด
มาตรการในการแก้ไข เช่น ถ้ามีผู้จดัการคนหนึง่มีรถประจําตาํแหน่ง(ไมท่ราบวา่เพราะอะไร เป็นปัญหาท่ีเกิดมา
นานแล้ว) ในขณะท่ีผู้จดัการในระดบัเดียวกนัอีกหลายคนไมม่ ีวิธีการท่ีบางองค์การนํามาใช้คือถ้าผู้จดัการคนท่ีได้
รถประจําตําแหน่งนัน้มีความสามารถเพียงพอก็เลื่อนตําแหน่งให้ขึน้ไปอยู่ในระดบัท่ีมีรถประจําตําแหน่งก็จบ 
หรือไมก่็ต้องยดึรถคืน แตถ้่าทําอย่างมืออาชีพคือการเสนอทางเลือกให้หลายๆทางเช่น จ่ายเงินชดเชยคา่รถประจํา
ตําแหน่งให้เป็นเงินช่วยเหลือก้อนหนึง่ หรือจะรวมกบัเงินเดือน(แตต้่องทอนให้น้อยลงก่อนนะครับ) เพราะคนบาง
คนมีรถสว่นตวัอยู่แล้ว ถ้าได้เงินก็อาจจะอยากขบัรถสว่นตวัมากกวา่รถประจําตําแหน่ง ในขณะเดียวกนั การ
จ่ายเงินชดเชยนัน้จะมีข้อดีตรงท่ีวา่ถงึแม้ผู้จดัการคนอื่นจะรู้สกึไมด่ีอยู่ก็น่าจะดีกวา่การท่ีผู้จดัการคนอื่นๆ เห็น
ผู้จดัการคนนัน้ขบัรถประจําตําแหน่งมาเสียดแทงใจอยู่ทกุเม่ือเช่ือวนันะครับ จงเช่ือวา่คนไทยลืมง่ายนะครับ ถ้าไม่
มีหลกัฐานมาปรากฏให้เห็นอยูก่บัตา 

•  ยุให้แตก แล้วค่อยประสาน 

ความขดัแย้งของผู้บริหารบางคูบ่างกลุม่ เข้าลกัษณะเหมือน “ ยิ่งห้าม เหมือนยิ่งยุ ” เพราะถือวา่
ผู้บริหารเบอร์หนึง่จะลงมาห้ามอยู่ประจํา ทะเลาะกนัไปเดี๋ยวก็มาคนมาห้ามเอง ผมแนะนําวา่บางครัง้ต้องปลอ่ย
ให้ทะเลาะกนัให้เข็ด ทะเลาะกนัจนแย่ก่อนแล้วคอ่ยลงไปช่วย อาจจะได้ผลเหมือนกนันะครับ เพราะถ้ายงัไมเ่ห็น
ความเจ็บปวด ยงัไมเ่ห็นความเสียหายขององค์การ ความขดัแย้งก็อาจจะยงัคงมีอยู่ตอ่ไป บางครัง้ผู้บริหารอาจจะ
ต้องทําตวัเป็นบางช่างยเุสียบ้าง อาจจะยเุองหรือยผุ่านตวักลางก็ได้ จนถงึจดุวิกฤติแล้วคอ่ยเป็นพระเอกข่ีม้าขาว
ไปช่วย น่าจะดดูีกวา่นะครับ 

•  ใช้สถานการณ์เป็นเคร่ืองมือ 

ผู้บริหารบางคนขดัแย้งกนัเพราะเพียงเหตกุารณ์เพียงเลก็น้อย เช่น ทะเลาะกนัเร่ืองลกูน้อง แตด้่วยศกัด์ิ
และศรี(ทัง้ๆท่ีกินไมไ่ด้) ก็ทําให้ทัง้สองฝ่ายไมย่อมก้มหวัให้กบัอีกฝ่ายหนึง่ ความหมางเมินท่ีเกิดขึน้เพียงอารมณ์ชัว่
วบู พอฟอร์มกนัไปนานๆก็กลายเป็นความหมางเมินถาวร และถ้าความสมัพนัธ์ของผู้บริหารสองคนนี ้
เปรียบเสมือนเส้นดายท่ีเช่ือมตอ่กนัเพียงเส้นเดียวแล้ว เมื่อมีความขดัแย้งกนัในงานเพียงเล็กน้อยก็สามารถทําให้
เส้นด้ายท่ีเหลืออยู่เพียงเส้นเดียว(ไมเ่กลียดแตเ่ฉยๆ) อาจจะขาดลงได้ และทัง้สอยฝ่ายก็จะกลายเป็นคนละฝ่ังคน
ด้านคนละขัว้ไปทนัที ซึง่ถ้าเป็นเช่นนีก้็จะยากตอ่การเช่ือมต่อ 

วิธีการแก้ไขปัญหาความขดัแย้งระหวา่งผู้บริหาร บางครัง้จะต้องรอจงัหวะ หรือเหตกุารณ์บางอย่างเข้า
มาช่วย เพราะทํางานอยู่ดีๆ กรรมการผู้จดัการจะเรียกทัง้สองฝ่ายท่ีเป็นคูก่รณีไปให้มาคืนดกีนัคงจะไมไ่ด้ บาง
องค์การอาศยัเหตกุารณ์ตอนไปทําวอคแเรลลี่ จบัทัง้คูน่อนด้วยกนั จบัทัง้คูทํ่ากิจกรรมร่วมกนั วิธีนีก้็ได้ผลบ้างไม่
ได้ผลบ้างก็ต้องประเมินกนัเอาเองนะครับ เพราะบางคูพ่อรู้วา่ถกูจบัคูใ่ห้อยู่ด้วยกนั ก็อาจจะมีบางคนหนีกลบับ้าน
ไปเลย หรือบางคูอ่าจจะย่ิงมีเร่ืองทะเลาะกนัมากขึน้ก็ได้ สิ่งท่ีผมอยากจะแนะนําคือการอาศยัจงัหวะท่ีคูก่รณีคน



ใดคนหนึง่ประสบความยากลําบากในชีวิต เช่น สญูเสียบคุคลท่ีรัก เจ็บป่วย ฯลฯ แล้วเราในฐานะผู้บริหารใน
ระดบัสงูอาจจะชวนกรณีไปเย่ียม ไปร่วมงานศพญาติของอีกคนหนึง่ หรืออาจจะมอบหมายให้กรณีไปเป็นตวัแทน
บริษัททําหน้าท่ีแทนผู้บริหารระดบัสงูก็ได้ เราต้องไมล่ืมวา่คนจะเปิดใจรับสิ่งตา่งๆก็ตอ่เมื่อชีวิตตวัเองอยู่ใน
สถานการณ์ท่ีย่ําแย่ ในขณะเดยีวกนัคนเราจะลดทิฐิก็ตอ่เมื่อเห็นผู้อื่นลําบากไมว่า่จะเป็นร่างกายหรือจิตใจ 

•  เทคนิคการสลายพลงั 

บางครัง้ความขดัแย้งระหวา่งผู้บริหารเพียงสองคนอาจจะลกุลามกลายเป็นความขดัแย้งระหวา่งทีม
ผู้บริหารกบัคนบางคนหรือระหวา่งสองทีมขึน้ไป พดูง่ายๆคือใครทีขดัแย้งกบัคนอื่นก็มกัจะหาพวกมาอยู่ฝ่าย
เดียวกบัตนเองให้มากขึน้ ทัง้นีเ้พ่ือให้ตวัเองดดูี ใครท่ีเป็นหวัเดียวกระเทียมลีบก็แย่หน่อย เชน่ ผู้บริหารสายโรงงาน
รวมหวักนัไมช่อบผู้บริหารของสายงานบญัชี เวลาอยู่ในห้องประชมุผู้บริหารสายงานบญัชีก็มกัจะโดนรุมสกรัมทาง
คําพดูอยู่คนเดียว 

วิธีการหรือแนวทางในการบริหารความขดัแย้งอย่างหนึ่งท่ีอาจจะนํามาใช้ได้ผลกบักรณีท่ีมีความขดัแย้ง
เป็นทีมหรือเป็นกลุม่คือ การสลายพลงัความขดัแย้งจากคนแตล่ะคน โดยเร่ิมจากคนท่ีไมไ่ด้ขดัแย้งแตทํ่าตวัอยู่ฝ่าย
เดียวกบัอีกฝ่ายหนึง่ ถือเป็นยทุธการการรบแบบกองโจร เช่น ชวนผู้บริหารที่เป็นสมาชิกของอีกฝ่ายหนึง่ไปทํางาน
ตา่งจงัหวดั ทานข้าว ประชมุกบัชาวตา่งชาติ ฯลฯ ร่วมกบัผู้บริหารอีกฝ่ายหนึง่ (กรุณานํามาครัง้คนนะครับ อย่า
นํามานัง่พร้อมๆกนัหลายๆคนเพราะจะห้ามพลงักลุม่ไมไ่หว) ทําให้ทัง้สองคนซึง่ไมไ่ด้เป็นคูอ่ริโดยตรงเร่ิมมีการ
พดูคยุร่วมกิจกรรมกนัมากขึน้ ทําให้ผู้บริหารที่เป็นสมาชิกของอีกฝ่ายหนึง่เร่ิมยอมรับผู้บริหารฝ่ายตรงกนัข้ามมาก
ย่ิงขึน้ ใช้วิธีนีค้อ่ยๆเก็บไปทีละคนๆ สดุท้ายพลงัร่วมของความขดัแย้งก็จะถกูสลายให้เหลือน้อยลงได้ครับ 

•  ท าหน้าทีเ่ป็นเบรกเม่ืออุณหภูมิเร่ิมสูง 

ความขดัแข้งบางเร่ืองบางกลุม่บคุคลเป็นเร่ืองท่ีดี เพราะจะช่วยให้เห็นมมุมองในเร่ืองเดียวกนัทัง้สองด้าน
เสมอ (เพราะคูก่รณีมกัจะพยายามมองคนละด้านกบัอีกฝ่ายหนึง่อยู่แล้ว) ผู้บริหารระดบัสงูมีหน้าท่ีเพียงคอยแตะ
เบรคในกรณีท่ีเร่ิมมีความรุนแรงของความขดัแย้งเพ่ิมมากขึน้เท่านัน้ สว่นความขดัแย้งในระดบัปกติก็ปลอ่ยไปให้
เป็นธรรมชาติของมนัเอง ท่ีประชมุจะได้มีรสชาติมากขึน้ ครัง้นีอ้าจจะเห็นด้วยกบัความคิดของฝ่ายหนึง่ ครัง้ตอ่ไป
ก็อาจจะเห็นด้วยกบัความคิดของอีกฝ่ายหนึง่ อย่างนีก้็อยู่กนัได้นาน 

•  ยืมมือที่สาม 

บางครัง้ผู้บริหารซึง่ถือเป็นคนในครอบครัวเดียวกนัจะขาดความน่าเช่ือถือจากคูก่รณี เพราะแตล่ะฝ่ายก็
มกัจะคิดวา่ผู้บริหารระดบัสงูเข้าข้างอีกฝ่ายหนึง่ ถ้าเป็นเช่นนีผู้้บริหารอาจจะต้องขอยืมมือบคุคลภายนอกท่ีเรา
เรียกวา่เป็นท่ีปรึกษาให้เข้ามาช่วยบริหารความขดัแย้งแทนก็ได้ เน่ืองจากคนภายนอกไมรู้่วา่ใครขดัแย้งกบัใคร 
ดงันัน้ จงึให้ความสําคญักบัทัง้สองฝ่ายเท่าๆกนั คูก่รณีก็อาจจะไว้ใจมากกวา่ ท่ีปรึกษาท่ีวา่นีถ้้าเป็นนกัจิตวิทยาได้



ย่ิงดีหรือท่ีปรึกษาท่ีมีจิตวิทยาสงูหน่อยก็จะได้ผลมากย่ิงขึน้ เพราะแรกๆทัง้สองฝ่ายก็จะสาดโคลนใสก่นัผ่านบคุคล
ท่ีสาม เม่ือโคลนหมดก็อาจจะเป็นโอกาสที่จะโน้มน้าวให้ทัง้คูห่นัหน้าเข้าหากันมากขึน้ ข้อดีของท่ีปรึกษาคือไมไ่ด้
อยู่ในองค์การตลอดเวลาจงึไม่มีโอกาสสร้างผลกระทบเชิงลบตอ่คูก่รณีได้ ดงันัน้ ท่ีปรึกษาจงึมีแตค่ะแนนบวกอยู่
ในใจของทัง้สองฝ่าย 

•  ท าการตลาดกบัคนรอบข้าง 

การบริหารผู้บริหารบางครัง้บางคนทําได้ยาก เพราะคนเหลา่นีผ้่านร้อนผ่านหนาวมามากจนไมส่ามารถ
ใช้กลยทุธ์ใดๆ จดัการกบัเขาได้เลย แตต้่องไมล่ืมวา่คนเราทกุคนย่อมมีจดุออ่นในชีวิต ในเม่ือหาจดุออ่นในชีวิตการ
ทํางานไมเ่จอ ก็ต้องขยายวงกว้างออกไปหาจดุออ่นท่ีคนรอบข้างโดยเฉพาะคนในครอบครัว ผู้บริหารบางคนรักลกู
มาก บางคนรักคูส่มรสมาก บางคนรักบพุการีมาก บางคนกลวัภรรยา  

เราจะเห็นวา่สินค้าบางตวัไมไ่ด้ยิงโฆษณาโดยตรงไปท่ีตวัสินค้าหรือตวัลกูค้า แตเ่ป็นการสร้างกระแส
ตลาด เป็นการสร้างคา่นิยมของคนรอบข้าง อย่างนีเ้ราเรียกว่าเป็นการทําการตลาดแบบกระทบช่ิง โดยใช้กระแส
เป็นตวัสร้างความอยากให้กบัลกูค้าเพ่ือว่ิงมาหาสินค้าตวันัน้ๆ เช่น โฆษณาวา่สมนุไพรดีอย่างนัน้ดีอย่างนี ้โดยท่ี
ไมต้่องบอกเลยวา่บริษัทเราขายสมนุไพรอะไร แตถ้่าคนมีความห่วงใยตวัเองมากขึน้ เห็นความสําคญัของสมนุไพร
มากขึน้ แน่นอนวา่ผลสดุท้ายกจ็ะกลบัมาท่ีตวัสินค้าอย่างแน่นอน 

ดงันัน้ ถ้าจะบริหารความขดัแย้งระหวา่งผู้บริหารภายในองค์การอาจจะต้องมองกว้างและมองไกลออก
ไปสูชี่วิตของผู้บริหารที่อยู่ภายนอกองค์การ ผสมผสานกบักลยทุธ์การตลาด โดยการทําการตลาดกบัครอบครัว
ของผู้บริหารที่มีความขดัแย้งกนั เช่น มีการนําสมาชิกของครอบครัวผู้บริหาร(ไมต้่องให้ผู้บริหารเข้าร่วมก่อนใน
ช่วงแรก)มาทํากิจกรรมร่วมกนั โอกาสท่ีสมาชิกหลงับ้านของผู้บริหารท่ีเป็นคูก่รณีกนัจะทําความรู้จกัสนิทสนมกนัก็
มีมากขึน้ ถ้าคิดว่าคูส่มรสอาจจะยากเพราะนอนฟังแฟนเลา่ถงึคูอ่ริให้ฟังอยู่บ่อยๆ ก็อาจจะเลือกไปทําการตลาดท่ี
ลกูของทัง้สองฝ่ายก่อนก็ได้ เพราะรับรองได้วา่ผู้ ท่ีเป็นพ่อหรือแมค่งจะยงัไมเ่ลา่เร่ืองคูอ่ริในท่ีทํางานให้ลกูฟังอย่าง
แน่นอน เม่ือลกูใกล้ชิดกนั ตอ่ไปก็อาจจะดงึสมาชิกคนอื่นๆท่ีเหลือในครอบครัวมาทํากิจกรรมร่วมกนั จนท่ีบ้านเป็น
พวกเดียวกนัแล้ว คอ่ยวกกลบัมาถงึคูก่รณีตวัจริงในภายหลงั 

สรุป ถงึแม้วา่ความขดัแย้งระหวา่งผู้บริหารในองค์การไมส่ามารถห้ามไมใ่ห้เกิดขึน้ได้ แตเ่ราสามารถ
บริหารความขดัแย้งท่ีเกิดขึน้ให้สร้างพลงัไปในทิศทางท่ีต้องการได้ สามารถควบคมุระดบัของความขดัแย้งให้อยู่
ในระดบัท่ีเหมาะสมได้ ดงันัน้ ผมเช่ือวา่จากแนวทางและตวัอย่างท่ีได้เขียนมาทัง้หมดนีน้่าจะช่วยให้ผู้บริหาร
ระดบัสงูท่ีกําลงัประสบปัญหาทีมงานผู้บริหารมีความขดัแย้งกนัอยู่ เกิดแนวคิดและสามารถกําหนดแนวทางใน
การนําไปประยกุต์ใช้กบัการบริหารความขดัแย้งในองค์การของท่านได้บ้างนะครับ 

 
 


