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Abstract 

This article intends to introduce the textbook named " The Dynamics of Conflict Resolution: 

A Practitioner's Guide" which aims to exhaustively present the concepts of conflict and 

conflict resolution guideline, including assorted types and levels of conflict under the modern 

conflict paradigm. As its explanation consisting of obvious conceptual frameworks, relevant 

case studies and examples from the real conflict management experiences taking place in 

various social contexts, this book, therefore, is beneficial in academic research for developing 

innovative knowledge about conflict management. Furthermore,  it is practically helpful for  

executive and conflict management agents to use as a direction to ease any conflict situation.  

This book is composed of 11 chapters, divided into two main parts. The first four chapters 

attempt to clarify the understanding of conflict, covering the definition of conflict, conflict 

viewpoint, characteristics of conflict, cause of conflict, and the process of conflict occurrence 

within many types of social context. It also identifies other factors relating to interaction 

between human and social which have an influence on conflict.  The second part of this book 

presents the direction and the procedure of conflict resolution, including in chapter 5 to 

chapter 11 which mention the nature and characteristics of conflict resolution, the analysis of 

conflict situation to define the appropriate level of complicated conflict, and the concept of 

conflict transformation. Then, the importance of communication is followed as the basis of 

conflict resolution procedure, including the effective communication and negotiation process. 

It also presents the importance and definition of impasse in conflict situation, and explains 

how to overcome it. These contents aforementioned bring about the alternative conflict 

resolution which integrates the various conflict management tools together to be the new 

approach according to the dynamic state of conflict. Finally, it summarizes the overall 

conflict management, the significance of developing the new conflict management approach, 

and the necessary characteristics of the conflict management agent.   
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บทวิจารณ์หนังสือ  
เรื่อง “พลวตัการจัดการความขัดแย้ง”* 

วิจารณ์โดย ปิยรัฐ  ธรรมพิทักษ์** 

บทคัดย่อ 
 บทความนี้มีจุดมุ่งหมายเพ่ือแนะน าหนังสือ "พลวัตการจัดการความขัดแย้ง" ซึ่งเป็นหนังสือที่น าเสนอ
ถึงความขัดแย้งและแนวทางการจัดการความขัดแย้งในกระบวนทัศน์ใหม่อย่างละเอียด โดยครอบคลุมความ
ขัดแย้งที่เกิดขึ้นในบริบทที่มีความหลากหลายทั้งด้านประเภทและระดับของความขัดแย้ง  ด้วยการน าเสนอ
เนื้อหาที่มีทั้งกรอบแนวคิด กรณีศึกษา และตัวอย่างจากประสบการณ์จริงในการจัดการความขัดแย้งของ
ผู้เขียนที่เกิดขึ้นในบริบทที่มีความหลากหลาย หนังสือเล่มนี้จึงเป็นประโยชน์ทั้งทางด้านวิชาการในแง่การวิจัย
เพ่ือสร้างองค์ความรู้ และเป็นประโยชน์ในเชิงปฏิบัติให้กับผู้บริหารและผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจัดการ
ความขัดแย้งได้ใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงานต่อไป 
 หนังสือเล่มนี้ประกอบด้วยเนื้อหาจ านวน 11 บท ซึ่งแบ่งได้เป็น 2 ส่วนใหญ่ๆ ส่วนแรกคือบทที่ 1 ถึง
บทที่ 4 เป็นการอธิบายเพ่ือท าความเข้าใจความขัดแย้งในด้านนิยาม มุมมอง ลักษณะ ที่มา และกระบวนการ
เกิดความขัดแย้งที่เกิดขึ้นภายใต้ปัจจัยและบริบททางสังคมต่างๆ รวมถึงปัจจัยอ่ืนๆ ที่เกิดจากปฏิสัมพันธ์
ระหว่างมนุษย์กับสังคมที่ส่งผลต่อความขัดแย้ง  ส าหรับส่วนที่สองกล่าวถึงแนวทางและกระบวนการจัดการ
ความขัดแย้ง ซึ่งประกอบไปด้วยบทย่อย 7 บทคือบทที่ 5 ถึงบทที่ 11 โดยกล่าวถึงธรรมชาติและลักษณะของ
การจัดการความขัดแย้ง การวิเคราะห์สถานการณ์เพ่ือค้นหาระดับความลึกที่พอเหมาะของความขัดแย้งที่
ซับซ้อน และแนวคิดการแปลงเปลี่ยนความขัดแย้ง (Conflict transformation)  จากนั้นได้กล่าวถึงการ
สื่อสารซึ่งเป็นหัวใจส าคัญของกระบวนการจัดการความขัดแย้ง ประกอบด้วยพ้ืนฐานและองค์ประกอบของการ
สื่อสารที่มีประสิทธิผล และกระบวนการเจรจาต่อรอง (Negotiation) และกล่าวถึงสภาวะทางตันในความ
ขัดแย้ง รูปแบบและมิติต่างๆ รวมถึงวิธีการก้าวผ่านหรือการจัดการสภาวะทางตัน น ามาซึ่งแนวทางการจัดการ
ความขัดแย้งแบบอ่ืนๆ ที่เชื่อมโยงการใช้เครื่องมือในการจัดการความขัดแย้งหลายๆ แบบเข้าด้วยกันอย่าง
ต่อเนื่อง เพ่ือให้สอดคล้องกับพลวัตของความขัดแย้ง ส่วนบทสุดท้ายได้สรุปภาพรวมของการจัดการความ
ขัดแย้ง ความส าคัญของการค้นหาวิธีจัดการความขัดแย้งที่ดีกว่า รวมถึงพ้ืนฐานค่านิยมและคุณสมบัติที่ส าคัญ
ของนักจัดการความขัดแย้ง  

ค าส าคัญ: ความขัดแย้ง พลวัตความขัดแย้ง การจัดการความขัดแย้ง การแปลงเปลี่ยนความขัดแย้ง 
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บทน า 
 ปัญหาความขั ดแย้ งภาย ในสั งคม เป็ น
ปรากฏการณ์หนึ่งที่สังคมไทยก าลังเผชิญ ทั้งความ
ขัดแย้งภายในบุคคล ความขัดแย้งระหว่างองค์การ 
รวมถึงความขัดแย้งระหว่างประเทศ  โดยเฉพาะ
ความแตกแยกที่เกิดจากความแตกต่างทางความคิด
และความต้องการของบุคคลแต่ละกลุ่มในสังคม  
สภาวะเหล่านี้ส่งผลให้สังคมไทยเกิดภาวะที่คนรู้สึกมี
ความสุขน้อยลงในชีวิต ขณะที่ความเครียด ความ
วิตกกังวล และไม่มั่นคงเพ่ิมสูงขึ้น (ไพบูลย์ วัฒนศิริ
ธรรม, 2549)    
 การรับมือกับความขัดแย้งในอดีตมักยึดติด
กับมุมมองที่ว่าความขัดแย้งหนึ่งๆ จะด าเนินไปและ
คงอยู่ในรูปแบบเดียวเท่านั้น จึงเลือกใช้วิธีการจัดการ
ความขัดแย้งที่ไม่หลากหลายและไม่ยืดหยุ่นตาม
สถานการณ์  เห็นได้จากการวิจัยด้านความขัดแย้งที่
ผ่านมาที่ส่วนใหญ่ยังคงเลือกใช้รูปแบบการจัดการ
ความขัดแย้งด้วยการแก้ไขหรือจัดการความขัดแย้ง
ให้ยุติลงหรือหมดไป และเลือกใช้เพียงแนวคิดใด
แนวคิดหนึ่งในการวิเคราะห์ความขัดแย้งและเลือก
วิธีการจัดการความขัดแย้ง (วรัญญา วชิโรดม, 2549; 
วิทยาทัศน์  ศุขประดิษฐ์, 2550; Zhenzhong, 
2007) และหนังสือต าราของไทยหลายเล่มที่น าเสนอ
เกี่ยวกับเรื่องการบริหารจัดการความขัดแย้งนั้น ก็
ยังคงน าเสนอตามฐานคิดดั้งเดิมดังกล่าว ท าให้ผู้ที่
ศึกษาเก่ียวกับการจัดการความขัดแย้งในประเทศไทย
อาจยังมองไม่เห็นภาพรวมและมุมมองที่หลากหลาย
ของความขัดแย้งในบริบทต่างๆ และใช้กรอบแนวคิด
ทฤษฎีเพียงไม่ก่ีแนวในการศึกษาวิจัยในเรื่องนี้ 
 ในความเป็นจริง การจัดการความขัดแย้ง
ด้วยมุมมองที่มีต่อความขัดแย้งแบบดั้งเดิมอาจให้ผล
ที่ไม่ยั่งยืนมากนัก เพราะความขัดแย้งในประเด็น
เดิมๆ ก็ยังคงกลับมาเกิดขึ้นได้ใหม่ และส่งผลกระทบ

ขยายต่อไปยังสัมพันธภาพอันดีของคนในสังคม 
เนื่องจากความขัดแย้งในสังคมไทยปัจจุบันมีรูปแบบ
ที่หลากหลาย มีระดับความลึกของความขัดแย้งที่
แตกต่างกัน มีลักษณะของความขัดแย้งยืดเยื้อ 
(Protracted conflict) ซึ่งเป็นความขัดแย้งระหว่าง
กลุ่มชนภายในรัฐที่มีความรุนแรง และมีช่วงเวลาการ
เกิดความขัดแย้งที่ยืด เยื้ อยาวนาน มีการต่อสู้
เรียกร้องเพ่ือให้ได้มาซึ่งความต้องการพ้ืนฐาน เช่น 
ความมั่นคงปลอดภัย ความยุติธรรม การเข้าถึง
สถาบันทางการเมือง การมีส่วนร่วมทางเศรษฐกิจ 
เป็นต้น (Lederach, 1995) นอกจากนี้ความขัดแย้ง
ยังสามารถเกิดการขยายตัว (Conflict escalation) 
ซึ่ ง เป็ นการทวีความรุ นแรงของความขั ดแย้ ง 
(Lederach, 2003) จึงน ามาสู่การเกิดพลวัตของ
ความขัดแย้ง ซึ่งส่งผลให้การวิเคราะห์เพ่ือท าความ
เข้าใจความขัดแย้งในลักษณะนี้ เ พ่ือน ามาสู่การ
จัดการความขัดแย้งที่มีประสิทธิภาพและสร้างสรรค์
นั้น ต้องซับซ้อนและมีพลวัตของการจัดการความ
ขัดแย้งตามไปด้วย รวมถึงต้องมีการบูรณาการและ
เกิดเป็นแนวคิดการจัดการความขัดแย้งที่ยืดหยุ่นตาม
สถานการณ์ความขัดแย้งที่ซับซ้อนมากขึ้น และมี
เป้าหมายที่เหนือไปกว่าการยุติความขัดแย้ง นั่นคือ
การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและสันติภาพในสังคมแม้
จะต้องอยู่ร่วมกันในสังคมที่ยังคงมีความขัดแย้งอยู่ก็
ตาม (Boege, 2006) ซึ่งการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการ
จัดการความขัดแย้งในต่างประเทศเริ่มมองความ
ขัดแย้งในรูปแบบที่เป็นพลวัตมากขึ้น (Kigali, 2008; 
Nicolaides, 2008;  Saravanamuttu, 2008; 
Hendrick, 2009) 
 หนังสือ “พลวัตการจัดการความขัดแย้ง” 
เป็นหนังสือที่สามารถให้ข้อมูลและองค์ความรู้ที่เป็น
ประโยชน์ต่อการศึกษาเรื่องพลวัตความขัดแย้งและ
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การจัดการความขัดแย้งได้เป็นอย่างดี เพราะมีเนื้อหา
ที่กล่าวถึงความขัดแย้งและแนวทางการจัดการความ
ขัดแย้งในกระบวนทัศน์ใหม่อย่างละเอียดครบถ้วน 
โดยมีการน าเสนอทั้งกรอบแนวคิดและทฤษฎีที่
เกี่ยวข้อง กรณีศึกษา และตัวอย่างจากประสบการณ์
จริงอย่างเป็นรูปธรรมของผู้เขียนที่เกิดขึ้นในบริบทที่
มีความหลากหลายทั้งในชุมชน องค์การภาครัฐและ
องค์การภาคเอกชน รวมถึงครอบคลุมความขัดแย้งใน
หลายระดับ  ทั้ ง คว ามขั ดแย้ ง ในระดั บบุ คคล 
ครอบครัว องค์การ ชุมชน การบริหารทรัพยากร
บุคคล นโยบายสาธารณะ รวมถึงความขัดแย้งใน
ระดับประเทศ ซึ่งผู้อ่านสามารถท าความเข้าใจได้
โดยง่ายและสามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้ หนังสือเล่ม
นี้จึงเป็นประโยชน์อย่างมากต่อผู้บริหารทุกระดับใน
การวิเคราะห์และจัดการความขัดแย้ งได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ เนื่องจากมีการศึกษาวิจัยที่พบว่า
ผู้บริหารระดับสูงใช้เวลาประมาณร้อยละ 25 ของ
เวลาที่ท างานเพ่ือจัดการกับความขัดแย้ง ส่วน
ผู้บริหารระดับกลางนั้นใช้เวลาถึงร้อยละ 30 ในการ
จัดการกับความขัดแย้งภายในองค์การ (Alexander 
Hamilton Institute, 1983) นอกจากนี้ยังเป็น
ประโยชน์ด้านองค์ความรู้ที่จ าเป็นและทันสมัยต่อ
นิสิตนักศึกษา และผู้ที่ต้องการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับ
ความขัดแย้งและการจัดการความขัดแย้งในบริบท
ของสังคมที่มีความซับซ้อนมากขึ้น  รวมถึงเป็น
แนวทางในการพัฒนาศักยภาพของตนเองส าหรับผู้ที่
ต้องการท าหน้าทีเ่ป็นนักจัดการความขัดแย้งต่อไป 

เนื้อหา 
 เมื่อกล่าวในภาพรวมแล้ว หนังสือเล่มนี้
ประกอบด้วยเนื้อหาจ านวน 2 ส่วนใหญ่ๆ ได้แก่ 
ความขัดแย้ง และแนวทางการจัดการความขัดแย้ง  
โดยในส่วนแรกที่ เกี่ยวข้องกับเรื่องความขัดแย้ง

ประกอบไปด้วยบทย่อยจ านวน 4 บท มีเป้าหมาย
เพ่ือท าให้ผู้อ่านได้เข้าใจถึงนิยาม มุมมอง ลักษณะ 
และกระบวนการเกิดความขัดแย้งที่เกิดขึ้นภายใต้
ปัจจัยและบริบททางสังคมต่างๆ  ส าหรับบทที่ 1 
กล่าวถึงธรรมชาติของความขัดแย้ง ซึ่งโดยปกติแล้ว
มนุษย์และสังคมสามารถมีมุมมองหรือมีความคิดเห็น
ต่อความขัดแย้งได้แตกต่างกัน แต่การมองความ
ขัดแย้งที่แตกต่างกันนั้นจะน ามาซึ่งแนวทางการ
วิเคราะห์ความขัดแย้งที่แตกต่างกันด้วย นักจัดการ
ความขัดแย้งจึงมีความจ าเป็นที่ จะต้องเข้าใจถึง
ธรรมชาติของความขัดแย้งให้ครอบคลุมในทุกมุมมอง 
โดยเริ่มจากการท าความเข้าใจว่าความขัดแย้ง
สามารถเป็นไปได้ทั้งสามมิติ คือ เป็นการรับรู้ เป็น
ความรู้สึก และเป็นพฤติกรรม และมีลักษณะเป็น
พลวัต นอกจากนั้นยังระบุถึงที่มาของการเกิดความ
ขัดแย้ง โดยน าเสนอในรูปของกงเกวียนความขัดแย้ง 
(The wheel of conflict) และรายละเอียดของแต่
ละสาเหตุ ได้แก่ การสื่อสาร อารมณ์ ประวัติศาสตร์ 
โครงสร้าง คุณค่า และความต้องการ รวมถึงได้เน้น
ย้ าความส าคัญของการศึกษาเพ่ือให้ เข้าใจความ
ขัดแย้งว่า จะท าให้เข้าใจในพฤติกรรมของมนุษย์ที่อยู่
ร่วมกันในสังคมได้มากขึ้น และสามารถตอบสนองต่อ
ความขัดแย้งนั้นได้อย่างมีประสิทธิผล ส่วนในบทที่ 2 
กล่าวถึงกระบวนการเกิดความขัดแย้งที่มุ่งเน้นการท า
ความเข้าใจองค์ประกอบต่างๆ ของคู่กรณีที่อยู่ใน
ส ถ าน กา รณ์ ค ว าม ขั ด แย้ ง  ซึ่ ง ป ร ะก อบด้ ว ย
องค์ประกอบ 4 ประการ ได้แก่ ค่านิยมและความเชื่อ
เกี่ยวกับความขัดแย้ง การหลีกเลี่ยงและการเข้าร่วม
ในความขัดแย้ง รูปแบบของความขัดแย้ง และ
บทบาทของคู่ กรณี  โ ดยอธิบายประ เภทและ
รายละเอียดของแต่ละองค์ประกอบ พร้อมทั้งมีการ
ยกตัวอย่างกรณีศึกษาประกอบในส่วนท้ายของ
องค์ประกอบที่ส าคัญ เพ่ือให้สามารถน ามาใช้ในการ
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วิเคราะห์และท าความเข้าใจพฤติกรรมของคู่กรณีใน
สถานการณ์การความขัดแย้งหนึ่งๆ 
 นอกจากส่วนประกอบหลักของการเกิด
ความขัดแย้งในด้านคุณลักษณะของคู่กรณีแล้ว ใน
บทที่ 3 และบทที ่4 ได้กล่าวถึงปัจจัยอ่ืนๆ ที่เกิดจาก
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสังคมที่ส่งผลต่อความ
ขัดแย้ง ได้แก่ อ านาจและวัฒนธรรม โดยในบทที่ 3 
ได้กล่าวถึงที่มาของอ านาจประเภทต่างๆ ที่คู่กรณี
เลือกใช้รับมือในสถานการณ์ความขัดแย้ง รวมถึง
ปัญหาเรื่องการใช้อ านาจกับความยุติธรรมทางสังคม 
ส่วนบทที่ 4 เริ่มจากการอธิบายความหมายของ
วัฒนธรรมก่อน จากนั้นจึงกล่าวถึงผลกระทบของ
วัฒนธรรมที่มีต่อความขัดแย้งในแต่ละส่วนของกง
เกวียนความขัดแย้ง รวมถึงแนวทางในการรับมือกับ
ความขัดแย้งในลักษณะต่างๆ ที่อยู่ภายใต้วัฒนธรรม
ที่แตกต่างกัน ทั้งนี้ได้มีการยกตัวอย่างกรณีศึกษา
ประกอบในแต่ละหัวข้อท่ีส าคัญ 
 ใ น ส่ ว น ที่ ส อ ง ก ล่ า ว ถึ ง แ น ว ท า ง แ ล ะ
กระบวนการจัดการความขัดแย้ง ซึ่งประกอบไปด้วย
บทย่อย 7 บทคือบทที่ 5 ถึงบทที่ 11 โดยในบทที่ 5 
เริ่มจากการกล่าวถึงธรรมชาติและลักษณะของการ
จัดการความขัดแย้งซึ่งประกอบไปด้วยหลายประเภท
ตามมิติของความขัดแย้งที่ได้กล่าวถึงไปแล้วข้างต้น 
ได้แก่  การจัดการความขัดแย้งเชิงการรับรู้  เชิง
อารมณ์ และเชิงพฤติกรรม จากนั้นได้กล่าวถึงการ
วิเคราะห์ให้เห็นว่าการจัดการความขัดแย้งที่ผ่านมาที่
กระท าเพ่ือตอบสนองต่อการบรรลุข้อตกลงของ
คู่กรณีหรือยุติความขัดแย้งนั้น ยังไม่ใช่เป้าหมายที่
แท้จริงของการจัดการความขัดแย้งอย่างยั่งยืน โดย
ใช้ลักษณะการเปรียบเทียบระหว่างความเชื่อที่มีอยู่ 
และข้อวิจารณ์ในแต่ละประเด็น  ทั้งนี้นักจัดการ
ความขัดแย้งต้องสามารถวิเคราะห์สถานการณ์เพ่ือ
ค้นหาระดับความลึกที่พอเหมาะของความขัดแย้งใน

สังคมปัจจุบันที่มีความซับซ้อน และจ าเป็นต้องใช้การ
จัดการความขัดแย้งในหลายมิติประกอบกัน เรียกว่า
ก า ร แ ป ล ง เ ป ลี่ ย น ค ว า ม ขั ด แ ย้ ง  ( Conflict 
transformation) ซึ่งเน้นการแปลงเปลี่ยนระบบ
ความสัมพันธ์ภายในสังคมมากกว่าการเปลี่ยนแปลง
ในตัวบุคคล เพ่ือเป้าหมายในการแก้ปัญหาแบบ
ประสานประโยชน์มากกว่าการมุ่งบรรลุข้อตกลงของ
คู่กรณีเท่านั้น ส าหรับส่วนท้ายบทได้อธิบายความ
แตกต่างและขอบเขตระหว่างชื่อที่ใช้เรียกการจัดการ
ความขัดแย้งที่แตกต่างกัน เช่น การบริหารความ
ขัดแย้ง (Conflict management) การจัดการความ
ขัดแย้งทางเลือก (Alternative dispute 
resolution; ADR) การแก้ปัญหาแบบประสาน
ประโยชน์ (Collaborative problem solving) เป็น
ต้น 
 บทที่ 6 และบทที่ 7 กล่าวถึงหัวใจส าคัญ
ของกระบวนการจัดการความขัดแย้ง ได้แก่ การ
สื่ อสาร โดยในบทที่  6 อธิบายถึ ง พ้ืนฐานและ
องค์ประกอบของการสื่ อสารที่ มีป ร ะสิ ทธิ ผล 
ประกอบด้วยการฟังและการเชื่อมโยง การพูดด้วย
อ านาจ รวมถึงการวางกรอบและปรับโครงสร้างความ
ขัดแย้งให้เอ้ือต่อการจัดการและมองเห็นความเป็นไป
ได้ที่จะจัดการมากขึ้น เพราะจะท าให้คู่กรณีเปลี่ยน
ท่าทีของตนและเข้าใจความขัดแย้งมากขึ้น โดยมีการ
ยกตัวอย่างการใช้ภาษาและรูปแบบประโยคในการ
ปรับโครงสร้างความขัดแย้งแบบต่างๆ  ส่วนบทที่ 7 
กล่าวถึงกระบวนการเจรจาต่อรอง (Negotiation) ที่
ใช้ในกระบวนการจัดการความขัดแย้ง โดยอธิบาย
ความหมายและมุมมองที่คนทั่วไปมีต่อการเจรจา
ต่อรอง ท าความเข้าใจมิติต่างๆ ของการเจรจาต่อรอง 
ได้แก่ การเจรจาต่อรองแบบแบ่งสรร แบบบูรณาการ 
แบบยึดจุดยืนและแบบมุ่งผลประโยชน์ รวมถึงได้
อธิบายวิธีการต่างๆ ที่นักเจรจาต่อรองใช้เพ่ือให้
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สามารถบรรลุข้อตกลงและยุติความขัดแย้ง  โดย
เชื่อมโยงกับกงเกวียนความขัดแย้งและการปรับ
โครงสร้างความขัดแย้งท่ีได้กล่าวไปแล้ว 
 ในบทที่ 8 เป็นจุดเริ่มต้นในการเน้น
ความส าคัญของความพยายามแก้ไขความขัดแย้งที่
ซับซ้อนมากขึ้นและมีความเป็นพลวัต โดยระบุว่านัก
จัดการความขัดแย้งจ าเป็นต้องเจอกับความล้มเหลว 
เพ่ือน าไปสู่การจัดการในมิติใหม่ๆ ในบทนี้จึงได้
กล่าวถึงสภาวะทางตันในความขัดแย้ง รูปแบบและ
มิติต่างๆ และเน้นย้ าการสร้างเจตคติว่าสภาวะทาง
ตันเป็นองค์ประกอบส าคัญและมีประโยชน์ต่อการ
จัดการความขัดแย้ง จากนั้นจึงกล่าวถึงวิธีการก้าว
ผ่านหรือการจัดการสภาวะทางตัน และประเด็นที่
ต้องพิจารณาวิเคราะห์เพื่อให้สามารถจัดการและผ่าน
พ้นสภาวะทางตันไปได ้
 ในบทที่ 9 กล่าวถึงเครื่องมือหลักที่ใช้ในการ
จัดการความขัดแย้งอีกวิธีหนึ่ง คือ การไกล่เกลี่ยคน
กลาง (Mediation) โดยอธิบายถึงรูปแบบการไกล่
เกลี่ยที่นักไกล่เกลี่ยใช้ในการแปลงเปลี่ยนโครงสร้าง
ความขัดแย้ง คุณค่าของการไกล่เกลี่ย สิ่งที่นักไกล่
เกลี่ยปฏิบัติในสถานการณ์จริง และคุณลักษณะ
เฉพาะตัวที่จ าเป็นของนักไกล่เกลี่ย นอกจากนี้ยังได้
กล่าวถึงเป้าหมายหลักของการไกล่เกลี่ยว่าเป็นไป
เพ่ือช่วยให้คู่กรณีสามารถเผชิญและจัดการกับความ
ขัดแย้งได้อย่างสร้างสรรค์ ไม่ใช่เพียงเพ่ือให้บรรลุ
ข้อตกลงเท่านั้น 
 นอกเหนือจากวิธีการที่ได้กล่าวมาแล้ว ใน
บทที่ 10 ไดก้ล่าวถึงแนวทางการจัดการความขัดแย้ง
แบบอ่ืนๆ ซึ่งเน้นย้ าถึงความพยายามเชื่อมโยงการใช้
เครื่องมือในการจัดการความขัดแย้งหลายๆ แบบเข้า
ด้วยกันอย่างต่อเนื่อง ให้สอดคล้องกับพลวัตของ
ความขัดแย้ง โดยกล่าวถึงองค์ประกอบของความ
ต่อเนื่องในการจัดการความขัดแย้งทั้ง 6 ด้าน ได้แก่ 

การป้องกัน ความช่วยเหลือเชิงกระบวนการ การให้
ความช่วยเหลือที่จ าเป็น การฟ้ืนคืนดี ความช่วยเหลือ
ในการตัดสินใจ การออกแบบและการเชื่อมโยงกับ
วิธีการ องค์ประกอบเหล่านี้ เมื่อน ามาพิจารณา
ร่วมกันจะน ามาซึ่งวิธีการจัดการความขัดแย้งที่
เหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์ ส าหรับในบทที่ 11 
ซึ่งเป็นบทสุดท้ายได้สรุปภาพรวมของการจัดการ
ความขัดแย้งในชีวิตของคนในสังคม เน้นย้ าถึง
ความส าคัญของการค้นหาวิธีจัดการความขัดแย้งที่
ดีกว่า ซึ่งสามารถจัดการความขัดแย้งและมีเป้าหมาย
เพ่ือท าให้สังคมน่าอยู่ขึ้นด้วย นอกจากนี้ยังได้ระบุ
พ้ืนฐานค่านิยมและคุณสมบัติที่ส าคัญของนักจัดการ
ความขัดแย้ง รวมถึงประโยชน์และผลกระทบจาก
การประกอบอาชีพดังกล่าว  
บทสรุปและข้อเสนอแนะในการน าไปใช้ 
 หนังสือเล่มนี้มีเนื้อหาที่ครอบคลุมทั้งในเรื่อง
ความขัดแย้ง และแนวทางการจัดการความขัดแย้ง 
ซึ่ งต้องการให้ผู้ อ่ านได้ เข้า ใจถึงนิยาม มุมมอง 
ลักษณะ กระบวนการเกิดความขัดแย้งที่ เกิดขึ้น
ภายใต้ปัจจัยและบริบททางสังคมต่างๆ โดยเน้นย้ าถึง
พลวัตของความขัดแย้งซึ่งเป็นมุมมองความขัดแย้งใน
กระบวนทัศน์ ใหม่  ร วมถึ งสามารถวิ เ คราะห์
สถานการณ์ความขัดแย้งจากองค์ประกอบหลายๆ 
อย่างเพ่ือคัดเลือกวิธีการหรือแนวทางการในการ
จัดการความขัดแย้งที่ซับซ้อนเหล่านั้นอย่างเป็น
พลวัตเช่นกัน  นอกจากนี้ยังได้เสนอแนวทางการ
แปลงเปลี่ยนความขัดแย้งที่มีจุดมุ่งหมายเหนือกว่า
ก า ร ยุ ติ ค ว า ม ขั ด แย้ ง  แ ต่ เ ป็ น ไ ป เ พ่ื อ พั ฒ น า
ความสัมพันธ์อันดีภายในสังคมให้สามารถด ารงอยู่ได้
ภายใต้สถานการณ์ความขัดแย้งที่ยังคงมีอยู่  ซึ่ ง
เหมาะสมกับสภาวะของสังคมในปัจจุบันที่มีความ
ซับซ้อนในองค์ประกอบของความขัดแย้งทุกด้านมาก
ขึ้น 
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 องค์ความรู้และข้อมูลจากหนังสือเล่มนี้มี
ที่มาจากประสบการณ์จริงของนักจัดการความ
ขัดแย้งมืออาชีพที่ถ่ายทอดประสบการณ์เกี่ยวกับ
ความขัดแย้งและการจัดการความขัดแย้งในบริบทที่
หลากหลายและครอบคลุมความขัดแย้งในทุกระดับ 
ผู้ อ่านจึงสามารถน าไปเป็นแนวทางหรือน าไป
ประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์และจัดการความขัดแย้ง
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งกับผู้บริหารทุกระดับที่
ต้องบริหารจัดการความขัดแย้ง หรือกับผู้ที่ต้องการ
ท าหน้าที่เป็นนักจัดการความขัดแย้ง และยังเป็น
ประโยชน์ในด้านการวิจัยและพัฒนา เพราะเป็น
หนังสือที่สามารถช่วยเติมเต็มองค์ความรู้ที่จ าเป็น
ให้กับนิสิตนักศึกษา รวมถึงผู้ที่ต้องการศึกษาวิจัย
เกี่ยวกับความขัดแย้งและการจัดการความขัดแย้งใน
บริบทของสังคมที่มีความซับซ้อน และต้องอาศัย
การบูรณาการแนวคิดและวิธีการหลายๆ อย่างเพ่ือให้
สามารถจัดการความขัดแย้งในสังคมดังกล่าวได้อย่าง
มีประสิทธิภาพและยั่งยืน  
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