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เม่อ
เร้านี้กึถึงึความขดัูแยง้ในี้ท่้�ท่ำงานี้ ขอ้สนัี้นี้ษิฐานี้

ก็ค้อ ส่วนี้ใหญ่เกิดูขึ�นี้ร้ะหว่างพนี้ักงานี้ดู้วยกันี้ 

หร้้อร้ะหว่างพนี้ักงานี้กับัผูู้้จัดูการ้ แต้่ม้สิ�งหนี้ึ�งท่้�เร้ามักมองข้ามไปี 

นี้ั�นี้ค้อ เม้�อเกิดูความขัดูแย้งร้ะหว่างผูู้้จัดูการ้ เป็ีนี้เร้้�องปีกติ้ท่้� 

ผูู้้จัดูการ้บัางคร้ั�งจะไม่เห็นี้ดู้วย หร้้อปีร้ะสบักับัความต้ึงเคร้้ยดู ซึ่ึ�ง

ไม่ว่าจะเปี็นี้เพร้าะการ้ท่ำงานี้ในี้โคร้งการ้ท่้�ใชิ้ร้่วมกันี้ รู้ปีแบับัการ้

ท่ำงานี้ท่้�แต้กต้่างกันี้ หร้้อการ้ส้�อสาร้ท่้�ผู้ิดูพล่าดู แล่ะถึึงแม้ว่าการ้

แก้ไขข้อขัดูแย้งในี้ท่้�ท่ำงานี้อาจเปี็นี้เร้้�องท่้�ท่้าท่าย แต้่ก็เปี็นี้โอกาส

ในี้การ้เต้ิบัโต้ แล่ะการ้เร้้ยนี้รู้้สำหร้ับัทุ่กคนี้ท่้�เก้�ยวข้อง

ในี้บัท่ความนี้้� เร้าจะกล่า่วถึงึวธิีก้าร้ร้ะบัสุญัญาณีของความ

ขัดูแย้งร้ะหว่างผูู้้จัดูการ้ในี้ท่้มของคุณี แล่ะคำแนี้ะนี้ำเก้�ยวกับัวิธี้

การ้ชิ่วยพวกเขาแก้ไขปีัญหาต้่าง ๆ

อะไรคืือสัญญาณีคืวัาม่ขัดีแย้งในที�ทำงาน?

ความขดัูแยง้แสดูงออกในี้รู้ปีแบับัต้า่ง ๆ  ขึ�นี้อยูกั่บับัคุคล่ท่้�

เก้�ยวข้อง แล่ะสถึานี้การ้ณี์เฉพาะ สัญญาณีบัางอย่างอาจชิัดูเจนี้ 

แล่ะสญัญาณีอ้�นี้ ๆ  นี้ั�นี้ อาจจะเบัาบัางกวา่กไ็ดู ้หากไมม่สั้ญญาณี

บั่งชิ้�ว่าสาเหตุ้มาจากท่้มของคุณีแล่้ว ไม่แนี้่ว่าอาจเกิดูข้อขัดูแย้ง

ร้ะหว่างผูู้้จัดูการ้ก็ไดู้

เร้าล่องมาดููสัญญาณีอะไร้บัางอย่างต้่อไปีนี้้� ค้อ

  ผู้ลัผู้ลิัต์ลัดีลัง หรือหยุดีชะงักในโคืรงการ หากม้

โคร้งการ้ท่้�ล่่าช้ิากว่ากำหนี้ดู แล่ะม้ผูู้้จัดูการ้ของคุณีมากกว่าหนี้ึ�ง

คนี้ คุณีควร้พิจาร้ณีาให้ดู้ว่าอะไร้เปี็นี้สาเหตุ้ของความล่่าชิ้า 

โคร้งการ้สามาร้ถึหยุดูนี้ิ�งไดู้เม้�อผูู้้จัดูการ้โคร้งการ้ไม่เห็นี้ดู้วยว่าจะ

ก้าวไปีข้างหนี้้าหร้้อต้ัดูสินี้ใจอย่างไร้ ดูังนี้ั�นี้หากม้เส้นี้ต้ายท้่�ยังคง

ถึกูผู้ล่กักล่บัั โดูยไม่มค้ำอธิีบัายท่้�ชิดัูเจนี้ นี้ั�นี้หมายความว่ามโ้อกาส

ท่้�ผูู้้จัดูการ้ของคุณีจะปีร้ะสบักับัความขัดูแย้งเข้าแล่้ว

 การปีระชมุ่ หรอืการสื�อสารที�ต์งึเคืรยีดี อาร้มณีอ์าจ

ซึ่่อนี้ไดู้ยาก โดูยเฉพาะอย่างยิ�งเม้�อต้้องส้�อสาร้เก้�ยวกับัความ 

วิเชียร ตีีรสุภาพกุุล

ข้�อข้ัดแย้�ง ในที่่�ที่ำงาน
รู้ะห่ว่่างผู้้�จััดการู้

ขัดูแย้งหร้้อปัีญหาในี้สภาพแวดูล่้อมแบับัม้ออาชิ้พ ร้ะวังความ

ต้ึงเคร้้ยดูร้ะหว่างการ้ปีร้ะชิุม หากคุณีสังเกต้เห็นี้รู้ปีแบับัท่้�เกิดูขึ�นี้

ซึ่�ำ ๆ หร้้อรู้้สึกว่าม้ความรู้้สึกไม่สบัายในี้อากาศ ให้ท่ร้าบัไว้ว่ามันี้

ม้ความผู้ิดูปีกต้ิแล่้ว

 การรักษาพนักงานหรือขวัญักำลังัใจต์�ำ สดุูท่า้ย หาก

คุณีสังเกต้เห็นี้ว่าพนัี้กงานี้จากท่้มใดูท่้มหนี้ึ�งออกจากงานี้เป็ีนี้

จำนี้วนี้มาก ขอเปีล้่�ยนี้แปีล่งโคร้งการ้ หร้้อดููเหม้อนี้ไม่ม้กำล่ังใจ 

ในี้การ้ท่ำงานี้ นัี้�นี้อาจเป็ีนี้สญัญาณีบ่ังบัอกถึงึความขัดูแยง้ในี้การ้

บัร้ิหาร้ เม้�อผูู้้จัดูการ้ไม่เห็นี้ดู้วย การ้ท่ำเช่ินี้น้ี้�อาจท่ำให้เกิดูความ

สับัสนี้ แล่ะความคับัข้องใจในี้หมู่พนัี้กงานี้ ซึึ่�งผู้ล่ักดูันี้ให้พวกเขา

หาท่างออกจากสถึานี้การ้ณี์ 

จำไวว้า่เม้�อคณุีกำล่งัปีร้ะเมนิี้สถึานี้การ้ณี ์เพ้�อหาสญัญาณี

ของความขัดูแย้ง คณุีอาจอาศัยแบับัแผู้นี้หร้อ้อคติ้ท่้�เป็ีนี้ตั้วปัีญหา 

เพ้�อกำหนี้ดูสิ�งท้่�คุณีคิดูว่าเป็ีนี้สาเหตุ้ของสถึานี้การ้ณ์ี วิธี้ท่้�ดู้ท่้�สุดู

ในี้การ้ค้นี้หาต้น้ี้ต้อของปัีญหาร้ะหว่างพนัี้กงานี้ ผูู้้จดัูการ้หร้อ้อย่าง

อ้�นี้แล่้ว นี้ั�นี้ค้อการ้ร้ับัฟัังจากปีากพวกเขาโดูยต้ร้ง

เชิน่ี้นี้ั�นี้แล่ว้ คณุีควร้ท่ำอยา่งไร้หากสงสยัวา่มค้วามขดัูแยง้ 

แต้่ยังไม่ไดู้ร้ับัข่าวสาร้จากฝึ่ายใดูฝึ่ายหนี้ึ�งท่้�เก้�ยวข้อง ก็ยังม้

แนี้วท่างอ้�นี้ ๆ ท่้�คุณีสามาร้ถึท่ำไดู้เพ้�อหยิบัยกความขัดูแย้งท่้�อาจ

เกิดูขึ�นี้อย่างแนี้บัเนี้้ยนี้ 

 เปีิดีบทสนทนา การ้ปีร้ะชิุมแบับัต้ัวต้่อต้ัว เปี็นี้โอกาส

ท้่�ดู้ท้่�จะให้ผูู้้จัดูการ้ของคุณีพูดูถึึงข้อขัดูแย้งท้่�พวกเขากำลั่งเผู้ชิิญ

อยู่ แท่นี้ท้่�จะถึามถึึงปัีญหาโดูยต้ร้ง (ซึึ่�งอาจท่ำให้ผูู้้คนี้ไดู้ร้ับัการ้
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ปี้องกันี้) ให้ต้ร้วจสอบัต้ิดูต้ามดููว่าโคร้งการ้ปีัจจุบัันี้ดูำเนี้ินี้ไปี

อย่างไร้ ต้่อไปีนี้้�ค้อสองสามวิธี้ในี้การ้ต้อบัคำถึามเหล่่านี้้�  : 

“คุณีกำลั่งเผู้ชิิญกับัอุปีสร้ร้คหร้้อความท้่าท่ายใดู ๆ กับัโคร้งการ้

ปีัจจุบัันี้ของคุณีหร้้อไม่” หร้้อ “ท่้มงานี้ม้ความร้่วมม้ออย่างไร้

บัา้ง” ขอ้ความเหล่า่นี้้�จะชิว่ยใหผูู้้จั้ดูการ้แจง้ปัีญหาท้่�พวกเขากำล่งั

เผู้ชิิญไดู้ง่ายขึ�นี้

 ใช้เคืรื�องม่ือ หากผูู้้จัดูการ้ของคุณีดููไม่สบัายใจท้่�จะ 

เปิีดูใจร้ะหว่างการ้สนี้ท่นี้า แบับัสำร้วจสามาร้ถึเป็ีนี้เคร้้�องม้อท่้�ม้

ปีร้ะโยชินี้ใ์นี้การ้ร้ะบัคุวามขดัูแยง้ในี้ท่้�ท่ำงานี้ คณุีอาจพจิาร้ณีาใช้ิ

การ้ต้ร้วจสอบัปีร้ะสิท่ธิีภาพ 360 องศา หร้้อการ้สำร้วจสภาพ

บัร้ร้ยากาศเฉพาะท่้ม เพ้�อร้วบัร้วมข้อมูล่เก้�ยวกับัปีัญหาท้่�อาจ 

เกดิูขึ�นี้ คณุีอาจสงัเกต้เหน็ี้ปีร้ะเดูน็ี้ท่้�อาจชิ้�ให้เหน็ี้ถึงึความจร้งิท่้�ว่าม้ 

ความต้ึงเคร้้ยดูร้ะหว่างผูู้้จัดูการ้ของคุณี

 สรา้งระบบการต์อบรับ สดุูท่า้ย มว้ธิีใ้นี้การ้สร้า้งร้ะบับั

คำต้ิชิม เพ้�อท่้�ในี้อนี้าคต้ พนี้ักงานี้ แล่ะผูู้้จัดูการ้ของคุณีจะเข้ามา

หาคณุีในี้เชิงิร้กุหากมส้ิ�งผู้ดิูปีกต้เิกดิูขึ�นี้ แนี้วคดิูหนี้ึ�งคอ้ การ้ต้ดิูต้าม

เป็ีนี้ปีร้ะจำกับัผูู้้จัดูการ้ของคุณี ร้วมถึึงการ้จัดูให้ม้ “เวล่าจำเพาะ

พิเศษ” (โดูยเฉพาะในี้ชิ่วงโคร้งการ้สำคัญ) เพ้�อให้ม้เวล่าเพ้ยงพอ

สำหร้บััคนี้ท่้�ม้ปีญัหามาหาคุณี กอ่นี้ แล่ะหลั่งการ้วินี้จิฉยั ซึึ่�งจะเป็ีนี้

ฟัอร้ั�มเปีดิูท่้�ดูำเนี้นิี้การ้กอ่นี้ แล่ะหล่งัโคร้งการ้ สามาร้ถึนี้ำมาใชิเ้พ้�อ

ร้วบัร้วมคำต้ิชิมเก้�ยวกับัสิ�งท่้�ควร้ปีร้ับัปีรุ้งไดู้ อ้กคร้ั�ง เคร้้�องม้อเชิ่นี้

แบับัสำร้วจยังเปี็นี้วิธี้ท่้�ม้ปีร้ะโยชินี้์ในี้การ้ชิ่วยให้ผูู้้คนี้สามาร้ถึ 

แบั่งปีันี้ความคิดูเห็นี้เก้�ยวกับัความค้บัหนี้้าของโคร้งการ้ไดู้

คืุณีสาม่ารถีทำอะไรไดี้บ้างเม่ื�อระบุปีัญหาไดี้แลั้วั

หากคุณีพบัว่าม้ปีัญหา ม้สองสามวิธี้ท่้�คุณีสามาร้ถึชิ่วยให้

ผูู้้จัดูการ้ของคุณีจัดูการ้กับัปีัญหาไดู้ อย่ามองว่าเปี็นี้เร้้�องแง่ล่บั 

เพร้าะสิ�งสำคญัคอ้ ต้อ้งต้ร้ะหนี้กัวา่ความขดัูแยง้เปีน็ี้สิ�งท่้�หล่ก้เล่้�ยง

ไมไ่ดู ้แล่ะในี้บัางกร้ณ้ีกเ็ปีน็ี้ผู้ล่ดูต่้้อปีร้ะสบัการ้ณีใ์นี้ท่้�ท่ำงานี้ เปีน็ี้

โอกาสในี้การ้ร้ะบัายความคับัข้องใจ เอาชินี้ะความแต้กต้่างในี้ 

ร้ปูีแบับัการ้ท่ำงานี้ แล่ะปีร้บััปีร้งุการ้ท่ำงานี้ร้ว่มกนัี้ในี้อนี้าคต้ เม้�อ

คุณีนี้ั�งล่งพูดูคุยกับัผูู้้จัดูการ้ของคุณี จงอย่าท่ำให้พวกเขารู้้สึกว่า 

พวกเขาท่ำอะไร้ “ผู้ิดี” แต้่ให้ใชิ้วิธี้การ้สนี้ท่นี้าเพ้�อให้เปี็นี้โอกาส

สำหร้ับัการ้พัฒ่นี้าต้นี้เองแท่นี้

อนี้ึ�งจงสร้้างพ้�นี้ท่้�ในี้การ้ให้ แล่ะร้ับัข้อเสนี้อแนี้ะ เส้นี้ท่างท่้�

ดู้ท่้�สุดูในี้การ้ค้นี้หาวิธี้แก้ปีัญหาค้อ การ้อนุี้ญาต้ให้ผูู้้จัดูการ้ 

แบัง่ปีนัี้ความคิดูเห็นี้ร้ะหว่างกันี้อย่างปีล่อดูภัย สิ�งนี้้�ไม่งา่ยอย่างท่้�

คิดู โดูยเฉพาะอย่างยิ�งหากม้ความต้ึงเคร้้ยดูร้ะหว่างฝึ่ายต้่าง ๆ ท่้�

เก้�ยวข้อง อย่างไร้ก็ต้าม ยังม้หล่ายวิธี้ท่้�คุณีสามาร้ถึส่งเสร้ิมความ

ปีล่อดูภัยท่างจิต้ใจ แล่ะความไว้วางใจให้เกดิูขึ�นี้ไดู้ แล่ะเพ้�อให้การ้

สนี้ท่นี้าเหล่่านี้้�ง่ายขึ�นี้สำหร้ับัทุ่กคนี้ ขั�นี้แร้ก ท่ำให้ความต้ั�งใจของ

การ้สนี้ท่นี้าชิัดูเจนี้ ต้ัวอย่างเชิ่นี้ “เร้ามาท่้�นี้้�เพ้�อค้นี้หาว่าเร้าจะ

เอาชินี้ะความขัดูแย้งนี้้�ไดู้อย่างไร้ แล่ะจะก้าวไปีข้างหนี้้าอย่างม้

ปีร้ะสิท่ธีิผู้ล่เป็ีนี้ท้่มไดู้อย่างไร้” สิ�งน้ี้�ท่ำให้เกิดูความชัิดูเจนี้ว่า

วตั้ถึปุีร้ะสงคข์องการ้ปีร้ะชิมุคอ้อะไร้ ซึ่ึ�งไมใ่ชิก่าร้ต้ำหนี้ติ้เิต้ย้นี้ การ้

สร้้างพ้�นี้ท้่�ท้่�ผูู้้จัดูการ้รู้้สึกสบัายใจในี้การ้แบั่งปีันี้ความคิดูเห็นี้ 

เปีน็ี้สิ�งสำคญัเชิน่ี้กนัี้ ท่ำใหเ้กิดูความชิดัูเจนี้วา่การ้เคาร้พต้อ่กนัี้เปีน็ี้

สิ�งจำเปีน็ี้ แล่ะคณุีอยูท่่้�นี้ั�นี้เพ้�อใหแ้นี้ใ่จวา่การ้สนี้ท่นี้าดูำเนี้นิี้ไปีในี้

ท่างท่้�ถึูกต้้อง

ต้่อไปีค้อ การ้อำนี้วยความสะดูวกในี้การ้ปีร้ะนี้้ปีร้ะนี้อม 

ไม่ว่าการ้แก้ปีัญหาความขัดูแย้งจะเปี็นี้อย่างไร้ สิ�งสำคัญค้อต้้อง

ต้ร้วจสอบัให้แนี้่ใจว่าทุ่กคนี้ในี้กร้ะบัวนี้การ้สนี้ับัสนีุ้นี้ผู้ล่ลั่พธี์ ซึ่ึ�ง

หมายความว่าคุณีในี้ฐานี้ะผูู้้ดูำเนี้ินี้การ้ต้้องท่ำให้แนี้่ใจว่าทุ่กคนี้

ไดู้ร้ับัโอกาสในี้การ้พูดูท่้�เท่่าเท่้ยมกันี้ ไม่่เพีียงแค่่นั้้�นั้ แต่่ต่้องแนั้่ใจ

ว่า่ ได้้ยินั้ผูู้จ้ดัูการ้ทั่�งสองคนี้ของคุณี มค้วามเป็ีนี้กล่าง อย่าเขา้ขา้ง 

เปี็นี้ผูู้้ฟัังท้่�ดู้ แล่ะจดูบัันี้ทึ่กอย่างถูึกต้้องเพ้�อหล้่กเล่้�ยงอคติ้ในี้

อนี้าคต้

ต้่อไปีค้อ ต้ิดูต้ามความขัดูแย้ง หลั่งจากแก้ไขปัีญหาแล้่ว 

ให้ต้ิดูต้ามกับัผูู้้จัดูการ้ของคุณีเพ้�อดููว่าการ้ดูำเนี้ินี้งานี้เปี็นี้ไปี

อย่างไร้ คุณีสามาร้ถึท่ำสิ�งนี้้�ผู้่านี้การ้สนี้ท่นี้าแบับัต้ัวต้่อต้ัว แบับั

สำร้วจ หร้้อหากพวกเขาพอใจ ให้ท่ำการ้ซึ่ักถึามร้่วมกันี้เพ้�อ

อภิปีร้ายว่าสิ�งต้่าง ๆ  เปี็นี้อย่างไร้ หากวิธี้แก้ปีัญหาไม่ไดู้ผู้ล่ หร้้อม้

บัางแง่มุมท้่�ไม่ถึูกต้้อง ให้ท่ำงานี้ร่้วมกับัผูู้้จัดูการ้ของคุณีเพ้�อหา

แนี้วคิดูท่างเล่้อก จำไว้ว่าความขัดูแย้งจะไม่หายไปีในี้ชัิ�วข้ามค้นี้ 

ดูังนี้ั�นี้จงอดูท่นี้ แล่ะคอยต้ร้วจสอบัความค้บัหนี้้าอยู่เสมอ

สรุ้ปีแล่้ว แม้ว่าความขัดูแย้งร้ะหว่างผูู้้จัดูการ้จะเป็ีนี้สิ�งท่้�

หล่ก้เล่้�ยงไม่ไดูใ้นี้ท่้�ท่ำงานี้ แต่้กถ็ึอ้เป็ีนี้โอกาสท่้�ดูใ้นี้การ้เร้ิ�มต้น้ี้การ้

สนี้ท่นี้าอย่างม้ปีร้ะสิท่ธีิผู้ล่ แล่ะเสร้ิมสร้้างความร้่วมม้อในี้ท่้มของ

คณุี เป็ีนี้ลั่กษณีะเชิงิรุ้กเก้�ยวกับัการ้ต้ร้ะหนัี้กถึงึสัญญาณีของความ

ขัดูแย้งแต้่เนี้ิ�นี้ ๆ แล่ะใชิ้คำแนี้ะนี้ำของเร้าเพ้�อแก้ไขปีัญหา




