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แผนบริหารการสอนประจ าบทที่ 3 
ความขัดแย้ง 

 

หัวข้อเนือ้หาประจ าบท 
 

 1. ความหมายของความขดัแยง้ 
 2. แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัความขดัแยง้ 
 3. นยัและประเภทของความขดัแยง้ 
 4. สาเหตุแห่งความขดัแยง้ 
 

วตัถุประสงค์เชิงพฤตกิรรม 
 

 1. นกัศึกษาสามารถบอกความหมายและอธิบายความขดัแยง้ตามแนวคิดและทฤษฎีท่ี
เก่ียวขอ้งไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
 2. นกัศึกษาสามารถพลิกความขดัแยง้ใหเ้ป็นปัจจยัน าไปสู่การสร้างสรรคไ์ด ้
 3. นกัศึกษาตระหนกัในความแตกต่างของแต่ละคน 
 

 วธีิสอนและกจิกรรมการเรียนการสอนประจ าบท 
 

 1. วธีิสอน 
 

 1.1 การเจริญสนัติภาวนา  
 1.2 การประเมินความรู้เดิม 
 1.3 การฟังบรรยายและอภิปราย 
 1.4 การสมมติสถานการณ์ 
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 2. กจิกรรมการเรียนการสอน 
 

 2.1 การเจริญสันติภาวนา 
 อาจารยแ์ละนกัศึกษาร่วมกนัสวดมนตแ์ผเ่มตตาให้กบัตนเอง พ่อแม่ ญาติ มิตร 
ครู อุปัชฌาย ์อาจารย ์เทวดา เปรต เจา้กรรมนายเวร และ สรรพสัตว์  ซ่ึงจะท าให้นกัศึกษามีท่าทีท่ี
เป็นมิตรกบัส่ิงมีชีวิตทั้งปวงอนัเป็นจุดเร่ิมตน้แห่งสนัติสุขภายในและสนัติภาพภายนอก 
  2.2 การประเมินความรู้เดิม 
 ให้นกัศึกษาแสดงความคิดเห็นต่อค าถามท่ีอาจารยต์ั้งข้ึนเก่ียวกบัความขดัแยง้
ดงัน้ี 1) ความหมายของความขดัแยง้  2) สาเหตุแห่งความขดัแยง้  และ 3) คุณและโทษของความ
ขดัแยง้ พร้อมกบัใหย้กสถานการณ์แห่งความขดัแยง้คนละ 1 เหตุการณ์ 
  2.3 การฟังบรรยายและอภิปราย 
 อาจารยบ์รรยายประกอบพาวเวอร์พอยต์ เร่ือง ความขดัแยง้ สลบักบัการตั้ง
ค  าถามให้นักศึกษาตอบโดยอาจารยจ์ะหักลา้งค าตอบทั้งหมดของนักศึกษาแมจ้ะเป็นค าตอบท่ี
ถูกตอ้งกต็ามเพื่อใหน้กัศึกษาตระหนกัวา่ยงัมีมุมมองอ่ืนต่อเร่ืองนั้น ๆ ไดอี้ก  

2.4 การสมมตสิถานการณ์ 
 อาจารยก์บันกัศึกษาร่วมกนัประมวลองคค์วามรู้ตามขอ้ 2.2 และ 2.3 เพื่อสร้าง
สถานการณ์จ าลองโดยก าหนดให้มีผูแ้สดงบทบาทนั้น ๆ ดว้ยนกัศึกษา 2 กลุ่ม ซ่ึงแสดงบทบาท
สมมติเร่ืองเดียวกนั แต่ให้น าเสนอในมุมมองท่ีต่างกนั ซ่ึงจะตอบโจทยส์อดคลอ้งกบัช่ือบททุก
กิจกรรม 
 

ส่ือการเรียนการสอน 
 

 1. หนงัสือสวดมนต ์ประกอบดว้ย บทสวดมนต ์บทปลงใจ และบทแผเ่มตตา 
 2. พาวเวอร์พอยตป์ระกอบการสอน เร่ือง ความขดัแยง้ 
 3. การจดัโตะ๊และเกา้อ้ีนัง่ใหเ้ป็นเหมือนเวทีเพื่อการแสดงบทบาทสมมติ 
 4. วีดิทศัน์สะทอ้นสงัคม เร่ือง พื้นท่ีชีวิต ตอน ก าแพงเบอร์ลิน 
 5. เอกสารประกอบการสอนรายวิชาศาสนากบัสนัติภาพ 
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การวดัผลและประเมนิผล 
 

 1. ประเมินจากพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในการเจริญสนัติภาวนา 
 2. ประเมินความรู้หลงัการเรียนเทียบกบัความรู้เดิม 
 3. ประเมินจากการร่วมแสดงความคิดเห็น 
 4. ประเมินจากโครงสร้างสถานการณ์และการท าหนา้ท่ีตามบทบาทสมมติ 
 5. ประเมินจากการท าแบบฝึกหดัทา้ยบท 
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บทที่ 3 
ความขัดแย้ง 

 
 ความขดัแยง้มีลกัษณะอย่างไร แนวคิดทฤษฏีเก่ียวกับความขดัแยง้มีอะไรบา้ง นัย 
ประเภท และสาเหตุของความขดัแยง้มีอะไรบา้ง ความขดัแยง้เช่นใดมีประโยชน์ในการพฒันาและ
ความขดัแยง้เช่นใดน าไปสู่ความรุนแรง ประเด็นเหล่าน้ี คือ เน้ือหาของบทน้ีซ่ึงจะน าเสนอไป
ตามล าดบัประเด็น ไดแ้ก่ ความหมายของความขดัแยง้ แนวคิดและทฤษฏีประกอบดว้ยนักคิดคน
ส าคญั 6 คน ไดแ้ก่ มาร์กซ์ (Carl Marx) เวเบอร์ (Max Weber) ซิมเมล (Georg Simmel)  มอสคา 
(Gaetano Mosca)  โคเซอร์ (Lewis A. Coser) และแคปโลว ์(Theodore Caplow) และ แนวคิด 4 สาย 
คือ แนวคิดทางจิตวิทยา ทางการเมือง ทางมานุษยวิทยา และทางสังคมวิทยา พร้อมทั้ง นยั ประเภท 
และสาเหตุแห่งความขดัแยง้ 
 

ความหมาย 
 

 พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส (นิธิบุณยากร) (2554: 19-22) ไดพ้ยายามรวบรวมค านิยาม
และความหมายของความขดัแยง้จากนักคิดหลายท่านไวใ้นหนังสือ “พุทธสันติวิธี การบูรณาการ
หลกัการละเคร่ืองมือจดัการความขดัแยง้” ไวอ้ยา่งน่าสนใจดงัน้ี 
 ความขดัแยง้ มาจากภาษาองักฤษว่า conflict มาจากภาษาละตินว่า confligere แปลว่า
การต่อสู้ (fight) การท าสงคราม (warfare) ความไม่ลงรอย หรือเขา้กนัไม่ได ้(incompatibility) การ
ขดัแยง้ซ่ึงกนัและกนัหรือการเป็นปรปักษ ์(opposition) หมายถึง การท่ีบุคลสองคน หรือกลุ่มบุคคล 
มีความเห็น ความเช่ือ หรือความตอ้งการไม่เหมือนกนั 
 แมกก ์และ พีซ (Reymond W. Mack and John Pease) (1973) กล่าววา่ ความขดัแยง้ คือ 
การเป็นปรปักษ์ต่อกันอย่างเปิดเผยของบุคคลหรือกลุ่มซ่ึงมีเป้าหมายท่ีจะท าลายลา้งคู่ต่อสู้อนั
หมายถึง การต่อสู้กนัหรือการแข่งขนักนัระหว่างความคิด ความเห็น ความสนใจ หรือผลประโยชน์ 
มุมมอง รสนิยม ค่านิยม แนวทาง ความชอบ อ านาจ สถานภาพ ทรัพยากร ซ่ึงความขดัแยง้ใน
ลกัษณะน้ีอาจจะเกิดข้ึนในบุคคลใดบุคคลหน่ึง หรือขดัแยง้กบับุคคลอ่ืน หรือระหว่างคนใดคนหน่ึง
กบักลุ่มใดกลุ่มหน่ึง หรือหลาย ๆ กลุ่ม ของบุคคล หรือนิติบุคล หรือระหว่างกลุ่มบุคคลหลายคนท่ี
อยูใ่นกลุ่มหน่ึงกบัอีกกลุ่มหน่ึง หรือกบัอีกหลาย ๆ กลุ่มของบุคคล 
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 พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน (ราชบณัฑิต, 2556: 183) นิยามค าว่า ความขดัแยง้ 
ประกอบดว้ยค าสองค า กล่าวคือ ขดั ซ่ึงหมายถึง การไม่ท าตาม ฝ่าฝืน ขืนไว ้และ แยง้ หมายถึง ไม่
ตรงหรือลงรอยเดียวกนั ตา้นไว ้ทานไว ้ฉะนั้น จึงสรุปไดว้่า ความขดัแยง้ นั้นหมายถึงการท่ีบุคคล
ทั้งสองฝ่ายไม่ลงรอยกนัจึงพยายามท่ีจะตา้นทานฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงท่ีตนเองมีความคิด หรือการกระท า
ท่ีไม่สอดคลอ้ง หรือ ไม่สมนยั กบับุคคลหรือกลุ่มบุคคลอ่ืนในครอบครัวหรือสงัคม 
 ชยัวฒัน์ สถาอานนัท ์(2539: 36, 19) ใหค้วามเห็นต่อความขดัแยง้เชิงประวติัศาสตร์ว่า 
ประวติัศาสตร์ของมนุษยช์าติไม่เคยว่างเวน้จากความขดัแยง้ ไม่ว่าจะในระดบับุคคล มนุษยมิ์ไดถื้อ
ก าเนิดมาเหมือนกนัแต่เป็นความแตกต่างอนัเป็นผลมาแต่พนัธุกรรม หรือสภาพแวดลอ้มทางสังคม 
ซ่ึงบ่อยคร้ังท่ีความขดัแยง้เป็นพลงัทะยานแห่งชีวิต (Elan Vial) ของมนุษย ์มกัโนม้เอียงท าให้เกิด
ความคิดสร้างสรรคอ์นัยงัประโยชน์แก่สังคมมนุษย ์โดยความขดัแยง้เกิดข้ึนตั้งแต่มีมนุษย ์2 คนใน
โลก การด ารงอยู่ของมนุษยอี์กคนหน่ึงหมายถึงโอกาสท่ีมนุษยค์นแรกจะเขา้ไปสวมบทบาทและ/
หรือครอบครองทรัพยสิ์น หรือด ารงตนอยูใ่นท่ีของอีกคนนั้นเป็นส่ิงท่ีเป็นไปไดย้ากยิง่ 
 ฉนัทนา บรรพศิริโชติ (2542: 32) มองความขดัแยง้ต่างออกไป ผา่นมิติท่ีผสมผสานกนั
ระหว่างแนวคิดเชิงรัฐศาสตร์ และ สังคมวิทยาไวว้่า หมายถึง ภาวะท่ีกลุ่มต่าง ๆ เขา้กนัไม่ได ้หรือ
แข่งขนักนัเพื่อให้ไดม้าซ่ึงทรัพยากรท่ีขาดแคลน ความเขา้กนัไม่ไดม้าจากเร่ืองผลประโยชน์ หรือ
อุดมการณ์ ความขัดแยง้อาจจะมีความซับซ้อนมากข้ึน เน่ืองจากคนกลุ่มนั้ นมีโอกาสเข้าถึง
ทรัพยากร หรืออ านาจในการตดัสินใจท่ีจะมีผลต่อการยติุขอ้ขดัแยง้ แต่อีกกลุ่มหน่ึงไม่มีอ านาจท่ีว่า
นั้น หรือมีนอ้ยกวา่ จึงไม่ใช่เร่ืองแปลกท่ีความขดัแยง้จะมีประเดน็เร่ืองอ านาจเขา้ไปเก่ียวขอ้งดว้ย 
 พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส (นิธิบุณยากร) เม่ือแสดงค านิยามจากหลายท่ีมาดงักล่าว
ขา้งตน้แลว้ไดส้รุปไวว้่า ความขดัแยง้เป็นความรู้สึกหรือปฏิกิริยาของบุคคลหรือกลุ่มคนท่ีมีความ
คิดเห็น ค่านิยม และเป้าหมายไม่เป็นไปในทางเดียวกนัรวมทั้งการแยง่ชิงและต่อสู้เพื่อให้ไดม้าซ่ึง
ทรัพยากรท่ีมีอยูจ่  ากดั หรือการท่ีฝ่ายหน่ึงรุกล ้าหรือขดัขวางการกระท าอีกฝ่ายเพื่อใหเ้ป้าหมายของ
ตนบรรลุผล ซ่ึงความขดัแยง้ดงักล่าวน้ีอาจจะสะทอ้นออกมาในรูปของความไม่รุนแรง หรือรุนแรง
กไ็ด ้
 เสริมศกัด์ิ วิศาลาภรณ์ (2540: 10-11) ไดพ้ยายามประมวลความหมายของความขดัแยง้
ท่ีส าคญั ๆ ท่ีมีผูใ้หไ้วใ้นท่ีต่าง ๆ 12 ความหมาย ดงัน้ี 
 1. ความขัดแย้ง  เป็นความลม้เหลวของกลไกขั้นพื้นฐานในการตดัสินใจของบุคคลท่ีมี
ประสบการณ์ต่างกนัในการเลือกท าส่ิงต่าง ๆ ความขดัแยง้เกิดข้ึนเม่ือบุคคลจะตอ้งตดัสินใจ ดงันั้น 
ความขดัแยง้ต่อตนเองกคื็อความขดัแยง้ในการตดัสินใจของตนเองนั้นเอง 
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 2. ความขัดแย้ง  เป็นการเร่งเร้าของความเป็นปฏิปักษต่์อกนัอนัเกิดจากความตอ้งการท่ี
ไม่สอดคลอ้งกนัหรือความตอ้งการท่ีไปดว้ยกนัไม่ได ้
 3. ความขัดแย้ง  เป็นกระบวนการทางสังคม ความขดัแยง้เกิดข้ึนไดเ้ม่ือแต่ละฝ่ายต่างมี
จุดมุ่งหมายท่ีไปด้วยกันไม่ได้ และมีค่านิยมท่ีแตกต่างกัน ความแตกต่างน้ีมกัเกิดจากการรับรู้
มากกวา่ท่ีจะเป็นความแตกต่างท่ีเกิดข้ึนจริง 
 4. ความขัดแย้ง  หมายถึง ความสัมพนัธ์ของแต่บุคคลซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัจุดมุ่งหมาย หรือ 
วิธีการหรือทั้งสองอยา่ง แต่เป็นการพึ่งอาศยักนัในทางลบ อาจกล่าวอยา่งกวา้ง ๆ ไดว้่า ความขดัแยง้ 
หมายถึง การท่ีแต่ละฝ่ายไปดว้ยกนัไม่ไดใ้นเร่ืองเก่ียวกบัความตอ้งการ ไม่ว่าจะเป็นความตอ้งการ
จริง ๆ หรือศกัยภาพท่ีจะเกิดความตอ้งการ 
 5. ความขัดแย้ง  เป็นปฏิสัมพนัธ์โดยตรงระหวา่งแต่ละบุคคล กลุ่มบุคคล องคก์าร หรือ
ระหว่างประเทศตั้งแต่ 2 ฝ่าย หรือมากกว่า 2 ข้ึนไป โดยท่ีฝ่ายหน่ึงพยายามท่ีจะป้องกนั หรือบีบ
บังคับเพื่อผลบางอย่างในขณะท่ีอีกฝ่ายหน่ึงพยายามต่อต้าน ความขัดแยง้เป็นพฤติกรรมท่ี
สังเกตเห็นไดอ้าจเป็นค าพูดหรือไม่ใช่ค าพูด แสดงออกโดยพยายามขดัขวาง บีบบงัคบั ท าอนัตราย 
ต่อตา้น หรือโดยการแกเ้ผด็ฝ่ายตรงขา้ม 
 6. ความขัดแย้ง  คือการด้ินรนต่อสูเ้พื่อบรรลุซ่ึงความตอ้งการ ความปรารถนา ความคิด 
ความสนใจของบุคคลท่ีไปดว้ยกนัไม่ไดห้รือท่ีเป็นตรงกนัขา้ม ความขดัแยง้เกิดข้ึนเม่ือบุคคลหรือ
กลุ่มบุคคล ตอ้งเผชิญกบัเป้าหมายท่ีไม่สามารถท าใหทุ้กฝ่ายพอใจ 
 7. ความขัดแย้ง  เป็นสภาพการณ์ท่ีเกิดข้ึนเม่ือมีสองฝ่าย หรือมากกว่าสองฝ่ายท่ีจ าตอ้ง
ท างานโดยพึ่งพาอาศยักนัมีปฏิสมัพนัธ์กนั มีความเห็นท่ีไปดว้ยกนัไม่ไดห้รือไม่สอดคลอ้งกนั 
 8. ความขัดแย้ง  เป็นพฤติกรรมท่ีไม่ลงรอยกนั หรือพฤติกรรมท่ีไม่สามารถไปดว้ยกนั
ไดร้ะหว่างฝ่ายต่าง ๆ ท่ีมีความสนใจแตกต่างกนั พฤติกรรมท่ีไปดว้ยกนัไม่ไดใ้นท่ีน้ีหมายถึงการ
กระท าของฝ่ายหน่ึงท่ีตั้งใจไปยบัย ั้ง สกดักั้น หรือสร้างความคบัขอ้งใจใหแ้ก่อีกฝ่ายหน่ึง 
 9. ความขัดแย้ง  เป็นกระบวนการซ่ึงเป็นความพยายามของฝ่าย ก. ผูซ่ึ้งตั้งใจจะลม้ลา้ง
ความพยายามของฝ่าย ข. โดยการขดัขวางในบางรูปแบบซ่ึงจะส่งผลให้ ข. เกิดความคบัขอ้งใจใน
การท่ีจะบรรลุเป้าหมายหรือบรรลุความสนใจต่อไปอีก 
 10. ความขัดแย้ง  หมายถึงการท่ีทั้งสองฝ่ายมีการรับรู้ท่ีไปดว้ยกนัไม่ไดใ้นเร่ืองใดเร่ือง
หน่ึงท่ีเก่ียวกบัการกระท าหรือจุดมุ่งหมาย ไม่ว่าการรับรู้นั้นจะถูกตอ้งหรือไม่ถูกตอ้งก็ตาม คนท่ีอยู่
ในความขดัแยง้จะมีความรู้สึกวา่ถา้หากฝ่ายหน่ึงชนะ อีกฝ่ายหน่ึงกจ็ะแพ ้
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 11. ความขัดแย้ง  เกิดข้ึนเม่ือการกระท าของคนหน่ึงไปขดัขวางไม่ใหอี้กคนหน่ึงบรรลุ
เป้าหมายของเขาหรือเม่ือเขามีในส่ิงท่ีท่านตอ้งการ หรือท่านมีวิธีการท่ีแตกต่างออกไปในการมองดู
หรือกระท าส่ิงต่าง ๆ  
 12. ความขัดแย้ง  เป็นส่ิงท่ีอาจเกิดข้ึนไดต้ามธรรมชาติระหว่างบุคคลซ่ึงมีเป้าประสงค์
และจุดมุ่งหมายแตกต่างกนั ความแตกต่างเหล่าน้ีน าไปสู่ความขดัแยง้ 

 เสริมศกัด์ิ  วิศาลาภรณ์ ไดส้รุปความหมายของความขดัแยง้จากความหมายท่ีกล่าวมา
ทั้งหมดว่า ความขดัแยง้ของบุคคลเกิดจากการท่ีบุคคลตอ้งตดัสินใจเลือกอย่างใดอย่างหน่ึงโดยท่ี
การเลือกนั้นอาจเตม็ใจเลือกหรือจ าใจเลือก ความขดัแยง้ระหวา่งบุคคลเป็นสถานการณ์ท่ีการกระท า
ของฝ่ายหน่ึงไปขดัขวาง หรือการท่ีบุคคลท่ีมีความแตกต่างกันในค่านิยม ความสนใจ แนวคิด 
วิธีการ เป้าหมาย ตอ้งมาติดต่อกนั ท างานดว้ยกนั หรืออยู่ร่วมกนัในสังคมเดียวกนั โดยท่ีความ
แตกต่างน้ีเป็นส่ิงท่ีไม่สอดคลอ้งกนัหรือไปดว้ยกนัไม่ได ้

 โดยสรุป ความขดัแยง้จึงไดแ้ก่สภาพการณ์ท่ีคนมีเป้าหมายหรือความตอ้งการท่ีไป
ดว้ยกนัไม่ไดห้รือขดักนั (incompatibility) ซ่ึงการบรรลุเป้าหมายหน่ึงจะท าใหไ้ม่บรรลุอีกเป้าหมาย
หน่ึงในบางส่วนหรือทั้งหมด เป้าหมายท่ีว่าน้ีอาจมีลกัษณะเป็นคุณค่า (values) ท่ีคนรู้สึกว่าตอ้งการ 
เช่น ความเป็นธรรม หรือเป็นผลประโยชน์ (interests) ความขดัแยง้จึงเก่ียวขอ้งกบัทศันคติและ
พฤติกรรม (การกระท า) ของบุคคล ซ่ึงความสัมพนัธ์ระหว่างความขดัแยง้ (conflict) ทัศนคติ 
(attitude) และพฤติกรรม (behavior) น้ีอาจแสดงเป็นภาพสามเหล่ียมไดด้งัน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ภาพที่ 1 ความขดัแยง้เก่ียวขอ้งกบัทศันคติและพฤติกรรม 
 ท่ีมา (Johan  Galtung, 1975: 81) 
 

ความขดัแยง้ (conflict) 

พฤติกรรม (behavior) ทศันคติ (attitude) 
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 เพราะความขดัแยง้เป็นผลจากทศันคติและพฤติกรรมดงักล่าวน้ี การยติุความขดัแยง้จึง
อาจกระท าไดใ้น 3 จุดแห่งความไม่ลงรอยกนัซ่ึงเป็นสาเหตุของความขดัแยง้ คือ โดยการควบคุม
ทศันคติ ควบคุมพฤติกรรม หรือควบคุมทั้งสองอยา่ง  

 

แนวคดิและทฤษฏีเกีย่วกบัความขดัแย้ง 
 

 พระมหาหรรษา  ธมฺมหาโส (นิธิบุณยากร) (2554: 18-86)  ไดก้ล่าวถึงแนวคิดและ
ทฤษฎีเก่ียวกบัความขดัแยง้ไว ้2 ทศันะ  ไดแ้ก่  ทศันะทัว่ไป  และ ทศันะของพระพุทธศาสนา  แม้
พระมหาหรรษา จะน าเสนอแนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัความขดัแยง้ไวแ้ยกกนัระหว่างทศันะทัว่ไป 
และทศันะทางพระพุทธศาสนา  แต่ในท่ีสุดแลว้ก็ยอมรับว่าความหมายของความขดัแยง้ทั้งสอง
ทศันะนั้นสอดคลอ้งกนั คือ การเห็นว่าความขดัแยง้เป็นสภาวการณ์และลกัษณะท่ีบุคคล หรือกลุ่ม
บุคคลมีความคิดหรือการกระท าท่ีไม่สอดคลอ้งกนัเพราะมีผลประโยชน์ ค่านิยม ความสัมพนัธ์ และ
โครงสร้างท่ีแตกต่างกนั  ดงันั้น ในท่ีน้ีจะน าเสนอแนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัความขดัแยง้ทัว่ไปไว้
โดยเฉพาะแนวคิดและทฤษฎีท่ีให้ไวโ้ดยเสริมศกัด์ิ  วิศาลาภรณ์ (2540)  และไชยนัต์  รัชชกูล 
(2545) ซ่ึงค่อนขา้งจะครอบคลุมแนวคิดและทฤษฎีท่ีส าคญัทั้งหมด ดงัน้ี 
 เสริมศกัด์ิ  วิศาลาภรณ์ (2540: 29-44) กล่าวว่า แนวคิดเก่ียวกบัความขดัแยง้ไดพ้ฒันา
มาจากอดีตถึงปัจจุบนัโดยแนวคิดเดิมท่ียอมรับว่าเป็นแบบฉบบั หรือเป็นแนวคิดชั้นคลาสสิก 
(classic) ไดแ้ก่ แนวคิดของมาร์กซ์ (Carl Marx) เวเบอร์ (Max Weber) ซิมเมล (Georg Simmel) และ 
มอสคา (Gaetano Mosca) ในระยะต่อมาไดมี้ผูรั้บมรดกแนวคิดของซิมเมล และไดพ้ฒันาแนวคิดน้ี
ใหก้วา้งขวางออกไปอีกซ่ึงไดแ้ก่แนวคิดของโคเซอร์ (Lewis A. Coser) และแคปโลว ์(Theodore 
Caplow) นอกเหนือไปจากน้ีศาสตร์สาขาต่าง ๆ ก็มีแนวคิดเก่ียวกบัความขดัแยง้แตกต่างกนัออกไป
ตามลกัษณะเฉพาะของแต่ละสาขาวิชา เช่น แนวคิดเก่ียวกบัความขดัแยง้ตามทศันะทางจิตวิทยา 
การเมือง สังคมวิทยา และทางมานุษยวิทยา เป็นตน้ เสริมศกัด์ิ ไดอ้ธิบายแนวคิดเก่ียวกบัความ
ขดัแยง้เหล่าน้ีไวด้งัต่อไปน้ี 
  

 1. แนวคดิของมาร์กซ์ 
 

 มาร์กซ์ เช่ือว่าความขดัแยง้และการเปล่ียนแปลงเป็นของคู่กนั เขาใชก้ารวิเคราะห์
ความขดัแยง้เป็นเคร่ืองมือในการวิเคราะห์สังคม มาร์กซ์ยืนยนัว่าความขดัแยง้เป็นกฎพื้นฐานของ
ชีวิต การวิเคราะห์สังคมของมาร์กซ์อยูบ่นพื้นฐานของการศึกษาความขดัแยง้ทางเศรษฐกิจ โดยใช้
ความขดัแยง้เป็นเคร่ืองมือในการเปล่ียนแปลงหรือพฒันาสังคม 
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 มาร์กซ์ เช่ือว่า จุดเร่ิมตน้ของความขดัแยง้มาจากปัญหาทางเศรษฐกิจ ความขดัแยง้
ระหว่างกลุ่มเกิดข้ึนเพราะแต่ละกลุ่มมีความสนใจทางเศรษฐกิจท่ีตรงขา้มกนั ความขดัแยง้ทาง
เศรษฐกิจระหว่างกลุ่มเป็นส่ิงท่ีหลีกเล่ียงไดย้าก และจะน าไปสู่ความขดัแยง้ทางสังคมและทางการ
เมือง โดยท่ีกลุ่มหน่ึงก็พยายามสนองประโยชน์ของตนซ่ึงอีกกลุ่มหน่ึงจะเสียประโยชน์ ในท านอง
เดียวกนัสมาชิกของกลุ่มกพ็ยายามแสวงหาประโยชน์ของตนเองซ่ึงท าใหเ้กิดการขดัแยง้ภายในกลุ่ม 
และขดัแยง้กับกลุ่มอ่ืนท่ีมีความสนใจหรือมีประโยชน์ขัดกัน มาร์กซ์ ถือว่าความขดัแยง้เป็น
สภาพการณ์ปกติของสังคม เป็นแกนกลางของเหตุการณ์ในประวติัศาสตร์ ความขดัแยง้และการ
เปล่ียนแปลงเป็นส่ิงท่ีแยกจากกนัไม่ออก จุดเนน้ในแนวคิดของมาร์กซ์ อยูท่ี่เศรษฐกิจ การต่อสู้ของ
ชนชั้น ธรรมชาติของการแข่งขนัและการแสวงหาประโยชน์ 
 

 2. แนวคดิของเวเบอร์ 
 

 เวเบอร์ ยอมรับว่าความขดัแยง้ในผลประโยชน์ระหว่างบุคคล พบไดทุ้กหนทุกแห่ง
ในสังคม ความขดัแยง้เกิดจากการกระท าของบุคคลท่ีต้องการท่ีจะด าเนินการให้บรรลุความ
ปรารถนาของตนปะทะกบัการต่อตา้นของอีกฝ่ายหน่ึงหรือหลาย ๆ กลุ่ม ความขดัแยง้เป็นผลมาจาก
การมีทรัพยากรหรือรางวลัอย่างจ ากดั ซ่ึงการท่ีคนหน่ึงไดรั้บท าให้อีกคนหน่ึงไม่ไดรั้บ การท่ีคน
หน่ึงสามารถบรรลุความปรารถนาของตนเองในสภาพท่ีมีทรัพยากรอยา่งจ ากดั ท าใหผู้น้ั้นมีอ านาจ
มากข้ึน ความขัดแย้งทั้ งหลายไม่จ าเป็นต้องน าไปสู่การต่อสู้กัน เวเบอร์ถือว่าการแข่งขัน 
(competition) เป็นรูปแบบหน่ึงของความขดัแยง้ ในการแข่งขนันั้นจะมีกฎหรือกติกาท่ีทุกฝ่าย
ยอมรับ การชนะคือการไดร้างวลัหรือประโยชน์ ไม่ใช่การท าลายลา้งคู่ต่อสู้ ความขดัแยง้ ถา้หาก
เกิดข้ึนในระยะเวลายาวนานจะท าใหเ้กิดการแบ่งอ านาจของบุคคลในสังคม สาระส าคญัของความ
ขดัแยง้ตามแนวคิดของเวเบอร์ พอสรุปไดด้งัน้ี 
 2.1 ความขัดแย้ง  เก่ียวกบัผลประโยชน์เป็นส่ิงท่ีเกิดข้ึนอยา่งต่อเน่ืองในสังคม ไม่มี
สังคมใดจะพน้ไปจากการแตกแยกและการเปล่ียนแปลง 

 2.2  ในสังคมใด ๆ กต็าม กลุ่มของบุคคลและแต่ละบุคคลยอ่มมีอ านาจไม่เท่ากนั 
 2.3 ผู้มีอ านาจ จะใชก้ฎและบงัคบัเพื่อสร้างระเบียบทางสังคม 
 2.4 โครงสร้าง ของสงัคมและแนวปฏิบติัในสงัคม ถูกก าหนดข้ึนโดยผูมี้อ  านาจ 
 2.5 การเปลีย่นแปลง ทางสังคมท าใหเ้กิดการแตกแยกข้ึนภายในกลุ่มของผูมี้อ  านาจ 

มากกวา่ในกลุ่มของผูไ้ม่มีอ านาจ ผูมี้อ  านาจจะพยายามรักษาสถานภาพเดิม (status quo) และต่อตา้น
การเปล่ียนแปลงท่ีจะท าใหต้นเองถูกลดอ านาจ 
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 2.6 การเปลี่ยนแปลง ทางสังคม เกิดข้ึนจากผลของการกระท าของบุคคลท่ีจะไดรั้บ
ประโยชน์จากการเปล่ียนแปลง ถา้หากผูมี้อ  านาจเห็นว่าตนจะไดป้ระโยชน์จากการเปล่ียนแปลง จะ
ส่งเสริมใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงโดยเร็ว 

 2.7 การใช้อ านาจ จะมีประสิทธิภาพ หรือไม่มีประสิทธิภาพ ยอ่มข้ึนอยูก่บัเง่ือนไข 
3 อยา่ง ไดแ้ก่  1) ความสามารถท่ีจะควบคุมการออกกฎ ระเบียบ ซ่ึงจะพิทกัษ์ปกป้องผลประโยชน์
ของตน  2) ความสามารถท่ีจะควบคุมการลงโทษ และใชก้ารควบคุมน้ีพิทกัษผ์ลประโยชน์ของตน 
และ  3) ความสามารถท่ีจะควบคุมเคร่ืองมือ ท่ีจะเผยแพร่อุดมการณ์ และการส่ือสารทั้งหลายดว้ย
การเผยแพร่กฎ ขอ้บงัคบัทั้งหลายโดยให้เห็นว่าเป็นของดีและถูกตอ้ง สามารถเปล่ียนแปลงความ
สนใจของประชาชนโดยอา้งอุดมการณ์ และท าให้เช่ือว่า ความสนใจของประชาชนสอดคลอ้งกบั
ของผูน้ า กระตุน้ใหป้ระชาชนอาสาสมคัรท่ีจะเช่ือฟัง กฏ หรือระเบียบ ต่าง ๆ 

 

 3. แนวคดิของซิมเมล 
 

 ซิมเมล นกัสงัคมวิทยาชาวเยอรมนัช้ีใหเ้ห็นว่า ความขดัแยง้เป็นปฏิสัมพนัธ์รูปแบบ
หน่ึง (sociation) ท่ีเกิดข้ึนในกลุ่มเพราะสมาชิกในกลุ่มมีความสัมพนัธ์ใกลชิ้ดกนั ความขดัแยง้เป็น
ผลมาจากการมีความรู้สึกเขา้ขา้งตนเองมากกว่าเขา้ขา้งฝ่ายอ่ืน ความรู้สึกอาจเป็นความมุ่งร้าย โกรธ 
เกลียด หรืออิจฉา ซ่ึงโดยมากเกิดข้ึนเพราะพฤติกรรม หรือคุณลกัษณะทางสังคมของแต่ละฝ่ายมี
ความส าคญัเหนืออีกฝ่ายหน่ึง ไม่มีองคก์ารใดหรือบุคคลใดจะหนีพน้จากความขดัแยง้ไปได ้ความ
ขดัแยง้มกัจะน าไปสู่การเปล่ียนแปลงทางสังคม แนวคิดท่ีส าคญับางประการของซิมเมลเก่ียวกบั
ความขดัแยง้มีดงัน้ี 
 3.1 ความขัดแย้งท าใหเ้กิดความสมคัรสมานสามคัคีกลมเกลียวในกลุ่ม ความขดัแยง้
กบักลุ่มภายนอกจะบงัคบัใหก้ลุ่มมีการประสานงานท่ีดีและมีผูน้ าเกิดข้ึน นอกจากนั้นยงัอาจช่วยให้
กลุ่มสร้างขอบเขตของกลุ่มข้ึนมาโดยกระบวนการดงัน้ี  1) สร้างขอบเขตของกลุ่มตนข้ึนมา ซ่ึงจะ
ท าใหท้ราบวา่ใครเป็นสมาชิกของกลุ่มเรา หรือใครเป็นพวกเราบา้ง 2) ลดความเบ่ียงเบน หรือความ
บาดหมางภายในกลุ่มเพื่อท่ีจะเพิ่มประสิทธิภาพในการต่อกร หรือจดัการกบัฝ่ายตรงขา้มกบักลุ่มตน 
3) จดัระบบและประสานทรัพยากรต่าง ๆ ทางสงัคมเสียใหม่ และ 4) ช่วยสร้างเสริม หรืออาจพฒันา
ความสมัพนัธ์ชนิดใหม่กบัฝ่ายตรงขา้ม 
 3.2 ความกลมเกลยีวภายในกลุ่มเป็นสาเหตุท าใหเ้กิดความขดัแยง้ ความกลมเกลียว
ท าใหเ้กิดความขดัแยง้เช่นเดียวกบัเป็นผลท่ีเกิดจากความขดัแยง้ หากทั้งสองฝ่ายท่ีมีความกลมเกลียว
กนัมาก เช่น คู่สมรส หุน้ส่วน มกัจะมีประสบการณ์เก่ียวกบัความขดัแยง้ ความจริงนั้นความขดัแยง้
เป็นส่ิงท่ีเกิดเร้ือรังในความสัมพนัธ์ท่ีใกลชิ้ดใด ๆ เพราะต่างฝ่ายต่างก็มีอิทธิพลต่อกนัในชีวิต ถา้
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หากความสัมพนัธ์ท่ีมีต่อกนัเป็นความสัมพนัธ์ท่ีไม่ใกลชิ้ดกนั ความขดัแยง้อาจไม่เกิดข้ึนก็ได ้เช่น
พฤติกรรมท่ีไม่สุภาพของคนขายของ ซ่ึงมีความสัมพนัธ์ท่ีไม่ใกลชิ้ดกบัเรา พฤติกรรมของเขามีผล
เพียงเล็กน้อยต่อเรา ในทางตรงกนัขา้ม ถา้หากมีความสัมพนัธ์ท่ีใกลชิ้ดกนัจะท าให้เราเกิดอารมณ์
รุนแรงและตอบโตก้ลบัไป ความรักของสองคนเบ่งบานเพราะมีความรู้สึกผูกพนัต่อกนั ในทาง
ตรงกนัขา้มความเกลียดชงัอยา่งแสนสาหัสก็เกิดจากการเลิกรักกนัหรือรักกนัอีกไม่ได ้บุคคลท่ีหนี
ออกมาจากกลุ่มดว้ยเหตุผลอะไรก็ตาม มกัจะเป็นคนท่ีเคยมีความสัมพนัธ์อย่างดียิ่งในกลุ่มเดิม 
บุคคลท่ีมีความคบัขอ้งใจมากท่ีสุดในกลุ่ม คือบุคคลท่ีเคยมีแรงจูงใจอยา่งมากท่ีจะเป็นสมาชิกของ
กลุ่ม ส่ิงเหล่าน้ีอาจเห็นไดจ้ากตวัอย่างของพรรคการเมืองหรือการจดัตั้งในมหาวิทยาลยั หรือ
องคก์ารทางการศึกษาต่าง ๆ 
 3.3 ความกลมเกลยีวระหว่างกลุ่มเป็นสาเหตุท าใหเ้กิดความขดัแยง้ หรือกลมเกลียว
ระหว่างกลุ่ม ก็เป็นสาเหตุท าให้เกิดความขดัแยง้เช่นเดียวกนักบัความกลมเกลียวภายในกลุ่ม กลุ่ม
สองกลุ่มท่ีมีความกลมเกลียวกนัอย่างดีโดยมีความผูกพนักนัแบบใดแบบหน่ึง เช่น มีความสนใจ
ร่วมกนั มีผลประโยชน์ร่วมกนั ใชภ้าษาพูดเดียวกนั อยู่ในทอ้งถ่ินเดียวกนั มาจากทอ้งถ่ินเดียวกนั 
หรือมีความคลา้ยกนัทางวฒันธรรม สงัคม เศรษฐกิจ หรือแนวคิดทางการเมือง อาจเกิดความขดัแยง้
ท่ีรุนแรงได ้ซิมเมล ช้ีใหเ้ห็นวา่ ความขดัแยง้น้ีเกิดจากความกลมเกลียวกนัระหว่างสองกลุ่มซ่ึงเคยมี
ความสัมพนัธ์ท่ีดีต่อกนั เช่น อิหร่านกบัอิรักซ่ึงเป็นมุสลิมดว้ยกนั จีนกบัเวียดนามซ่ึงเป็นประเทศ
คอมมิวนิสตด์ว้ยกนั เป็นตน้ 
 3.4 ความขัดแย้งและโครงสร้างของกลุ่ม  ซิมเมล ไดอ้ธิบายใหเ้ห็นความสมัพนัธ์ 
ระหวา่งความขดัแยง้กบัโครงสร้างของกลุ่มโดยเสนอเป็นประพจน์ (proposition) และเป็นบทแทรก
ไวด้งัน้ี 

 ประพจน์ที่ 1 ความขดัแยง้ระหว่างกลุ่มโดยมากเกิดจากการพฒันาองคก์าร
และความซบัซอ้นขององคก์าร 

 บทแทรก ความขดัแยง้ระหว่างกลุ่มยิ่งมีมากข้ึนเท่าใด แต่ละกลุ่มก็จะบริหาร
แบบรวมศูนย ์หรือรวมอ านาจมากข้ึนเท่านั้น และเพื่อท่ีจะใหก้ลุ่มประสบความส าเร็จในการแข่งขนั
กบักลุ่มอ่ืน ในแต่ละกลุ่มไม่เพียงแต่จะมอบบทบบาทท่ีเช่ียวชาญเฉพาะอย่างให้สมาชิกทั้งหลาย
ปฏิบติั ยงัจ าเป็นตอ้งประสานความเช่ียวชาญต่าง ๆ โดยการรวมอ านาจในการบริหารองค์การ      
อีกดว้ย 

 บทแทรก การบริหารแบบรวมอ านาจของอีกฝ่ายหน่ึง จะบงัคบัใหฝ่้ายตรงขา้ม
บริหารงานแบบรวมอ านาจดว้ย 
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 ประพจน์ที่ 2 แต่ละฝ่ายท่ีมีความขดัแยง้กนั มีแนวโนม้ท่ีจะผกูติดยดึแน่นและ
ขาดความอดทนสมาชิกของกลุ่มจะทนไม่ไดถ้า้มีสมาชิกของกลุ่มประพฤติปฏิบติัแตกต่างไปจาก
ความคาดหวงัของกลุ่มเพราะถือว่าเป็นการท าลายความกลมเกลียวของกลุ่ม ในกรณีท่ีความขดัแยง้
ระหว่างกลุ่มรุนแรงข้ึนสมาชิกจะแสดงพฤติกรรมท่ีเบ่ียงเบนออกไปจากแนวปฏิบติัของกลุ่มย่อย
ไม่ได ้

 ความขดัแยง้น าไปสู่การบริหารแบบรวมอ านาจ บุคคลท่ีมีคุณลกัษณะหรือ
ทศันคติแตกต่างไปจากเพื่อนมกัจะถูกก าจดั และคนอ่ืน ๆ กมี็แนวโนม้จะปฏิบติัตามมาตรฐานกลาง
ของกลุ่ม  ความขดัแยง้น าไปสู่ความคลา้ยกนัหรือความมีเอกพนัธ์ของกลุ่ม ซ่ึงเป็นปัจจยัท าใหก้ลุ่มมี
ความกลมเกลียวหรือมีเอกภาพ 

 

 4. แนวคดิของมอสคา 
 

 มอสคา เป็นนกัสังคมวิทยาชาวอิตาลี ไดแ้สดงความคิดเก่ียวกบัความขดัแยง้ไวว้่า 
ความขดัแยง้ในสังคม ไม่ว่าจะเป็นความขดัแยง้ระว่างบุคคลกบับุคคล หรือระหว่างกลุ่มกบักลุ่ม 
เป็นของปกติท่ีเกิดโดยธรรมชาติและไม่สามารถหลีกเล่ียงไดใ้นการด ารงชีวิตในสังคม แมว้่าจะ
สามารถขจดัความขดัแยง้ลงไดบ้า้ง แต่มอสคาก็เห็นว่าไม่มีความจ าเป็นท่ีตอ้งท าเช่นนั้น เพราะ
ความขดัแยง้เป็นส่ิงท่ีจะขาดเสียไม่ไดใ้นการสร้างความกา้วหนา้ ความเป็นระเบียบของสังคม และ
เสรีภาพทางการเมือง จึงเห็นไดว้่า แนวคิดเก่ียวกบัความขดัแยง้ของมอสคา แตกต่างไปจากความ
คิดเห็นของมาร์กซ์ โดยท่ี   มอสคามีทศันะว่าการด้ินรนเพื่อการมีชีวิตอยูอ่าจพบในสังคมต่าง ๆ ซ่ึง
เป็นการด้ินรนเพื่อการยงัชีพในเบ้ืองตน้ แต่เม่ือการด้ินรนในระดบันั้นบรรลุผลแลว้คนก็จะหนัไปสู่
ความขดัแยง้ เพื่อท่ีจะเด่นกว่าคนอ่ืนมากกว่าเพื่อการมีชีวิตอยู่ ดงันั้นมนุษยจึ์งด้ินรนเพื่ออ านาจ 
บุคคลทั้งหลายจึงแสวงหาทางท่ีจะเป็นสมาชิกหรือเป็นส่วนหน่ึงของชนชั้นปกครอง เพราะชนชั้น
ปกครองเป็นผูมี้อ  านาจ เป็นผูต้ดัสินใจ และควบคุมโชคชะตาของสังคม มอสคาไม่เห็นดว้ยกับ
แนวคิดของมาร์กซ์ ท่ีว่าเศรษฐกิจเป็นตวัก าหนดสาเหตุแห่งความขดัแยง้แต่เพียงอยา่งเดียว มอสคา
เช่ือว่าความขดัแยง้ท่ีส าคญัท่ีสุดในสังคม คือความขดัแยง้เก่ียวกับอ านาจ ความขดัแยง้เกิดข้ึน
ระหว่างบุคคลหรือระหว่างกลุ่ม ก็เพื่อตอ้งการเป็นสมาชิกของชนชั้นปกครอง ซ่ึงชนชั้นปกครองก็
คือกลุ่มของคนท่ีมีอ านาจ 
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 5. แนวคดิของโคเซอร์ 
 

 โคเซอร์ นักสังคมวิทยาชาวอเมริกนั เป็นผูข้ยายแนวคิดของซิมเมลให้กวา้งขวาง
ออกไป โดยพยายามช้ีใหเ้ห็นว่าความขดัแยง้เป็นทั้งส่ิงท่ีเป็นประโยชน์และไม่เป็นประโยชน์ ความ
ขดัแยง้อาจน าไปสู่ความกลมเกลียวหรือความแตกแยกก็ได ้เขาไดพ้ฒันาประพจน์ท่ีเก่ียวกบัความ
ขดัแยง้ในการบูรณาการทางสังคม (social integration) ข้ึนจ านาน 16 ประพจน์ ซ่ึงแสดงใหเ้ห็นว่า
ความขดัแยง้น าไปสู่ความกลมเกลียวและบูรณาการในหลาย ๆ ทาง  สาระส าคญัของประพจน์
เหล่าน้ีมีดงัต่อไปน้ี 

 5.1 ประพจน์เดิม 
 5.1.1 ความขดัแยง้กบักลุ่มอ่ืนน าไปสู่ผลอยา่งนอ้ย 2 ประการ คือ  1) การสร้าง

เอกลกัษณ์ของกลุ่มใหแ้ตกต่างไปจากกลุ่มอ่ืน ๆ และ 2) การท าใหข้อบเขตของกลุ่มตนเขม้แขง็และ
เด่นชดัข้ึน 

 5.1.2 ความขดัแยง้ในบางคร้ังจะช่วยรักษาความสัมพนัธ์ระหว่างกลุ่ม โดยการ
ยอมใหไ้ดร้ะบายความเป็นปรปักษก์นัหรือความเกลียดชงักนัออกเสียบา้ง 

 5.1.3 ความขดัแยง้ท่ีเป็นจริงมุ่งท่ีการบรรลุวตัถุประสงคเ์ฉพาะบางอยา่งขณะท่ี
ความขดัแยง้ท่ีไม่เป็นจริงมุ่งท่ีการลดความตึงเครียด         

 5.1.4 ความขดัแยง้เป็นความสัมพนัธ์ทางสังคมรูปแบบหน่ึงสามารถเกิดข้ึนได้
ในสภาพการณ์ท่ีมีปฏิสมัพนัธ์ต่อกนัเท่านั้น 

 5.1.5 ความสมัพนัธ์ท่ีใกลชิ้ดจะมีความขดัแยง้เช่นเดียวกบัการมีสนัติภาพ 
 5.1.6 ความสัมพนัธท่ี์ใกลชิ้ดระหวา่งสองฝ่ายยิง่มีมากข้ึนเท่าใด ความรู้สึกและ

พฤติกรรมระหวา่งสองฝ่ายยิง่รุนแรงและกระฉบักระเฉงมากข้ึนเท่านั้น 
 5.1.7 ความขดัแยง้บางคร้ังน าไปสู่การน าเอาเหตุแห่งความขดัแยง้ออกไปและ

รับรองยนืยนัความกลมเกลียว หรือเอกภาพของทั้งสองฝ่ายข้ึนใหม่ 
 5.1.8 ความสมัพนัธ์ท่ีไม่เขม้แขง็ หรือมีไม่มากบ่อยคร้ังอาจจะน าไปสู่การถอย

ออกจาความขดัแยง้ในขณะท่ีความสมัพนัธ์ท่ีเขม้แขง็หรือมีมากบ่อยคร้ังจะแสดงวา่มีความขดัแยง้     
 5.1.9 ความขดัแยง้กบักลุ่มภายนอกอาจจะน าไปสู่ความกลมเกลียวภายในกลุ่ม

ท่ีแน่นแฟ้น การรวมอ านาจและการเคล่ือนยา้ยทรัพยากร 
 5.1.10 ความขดัแยง้กบักลุ่มอ่ืนยิง่มีมากเท่าใด ท าให้ความอดทนต่อพฤติกรรม

ท่ีเบ่ียงเบนภายในกลุ่มยิง่ลดลงเท่านั้น 
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 5.1.11 ความตอ้งการท่ีจะมีความเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนัภายในกลุ่ม บ่อยคร้ัง
จะน ากลุ่มไปสู่การแสวงหาหรือการขยายความขดัแยง้กบักลุ่มอ่ืน 

 5.1.12 การท่ีบุคคลยิง่ยดึถือ หรือแสดงซ่ึงเอกลกัษณ์ของกลุ่มมากยิง่ข้ึนเท่าใด 
ความเป็นศตัรูกนัต่อกลุ่มอ่ืนยิ่งมีมากข้ึนเท่านั้น และโอกาสท่ีพฤติกรรมมุ่งร้ายต่อกลุ่มอ่ืนก็จะมาก
ข้ึนเท่านั้น 

 5.1.13 ความขดัแยง้อาจน าไปสู่สถานการณ์ต่าง ๆ เช่น 1) ความขดัแยง้ระหวา่ง
ฝ่ายต่าง ๆ อาจน าไปสู่การขยายปฏิสัมพนัธ์ระหว่างฝ่ายต่าง ๆ 2) ความขดัแยง้ระหว่างสองฝ่ายอาจ
น าไปสู่การสร้างบรรทดัฐาน (norm) อยา่งใหม่ของกลุ่มและเป็นการยืนยนับรรทดัฐานเดิมอีกคร้ัง 
และ 3) ความขดัแยง้กบักลุ่มภายนอกยิง่มีมากข้ึนเท่าใด การมีส่วนร่วมทางสงัคมของสมาชิกในกลุ่ม
ยิง่มีมากข้ึนเท่านั้น 

 5.1.14 ความขดัแยง้ระหวา่งกลุ่มบางคร้ังจะท าใหอี้กฝ่ายหน่ึงรวมตวักนั 
 5.1.15 ความขดัแยง้เป็นวิธีการทดสอบอ านาจ (test of power) ของทั้งสองฝ่าย 

บางคร้ังแต่ละฝ่ายจะยอมปรองดองกนัภายหลงัท่ีมีการทดสอบอ านาจโดยการขดัแยง้แลว้ 
      5.1.16 ความขดัแยง้น าไปสู่กระบวนการรวมตวักนั และแสวงหาพนัธมิตร 
 โคเซอร์ เป็นผูข้ยายความคิดของซิมเมล ใหก้วา้งขวางออกไป ในขณะเดียวกนั

ก็มีผูพ้ยายามขยายความคิดของโคเซอร์ ใหก้วา้งขวางออกไปอีก เช่น เทอเนอร์ (Jonathan Turner) 
ไดเ้สนอแนวคิดโดยให้ความขดัแยง้เป็นตวัแปรตาม ในตอนท่ีว่าดว้ยสาเหตุของความขดัแยง้และ
ระยะเวลาของความขดัแยง้ แต่ในตอนท่ีว่าดว้ยประโยชน์ของความขดัแยง้นั้น เทอเนอร์ ใชค้วาม
ขดัแยง้เป็นทั้งตวัแปรตน้และตวัแปรตาม 

  นอกจากน้ี ดยคุ (James T. Duke, 1976: 238) ไดร้วบรวมเรียบเรียงประพจน์
ของโคเซอร์ ใหม่โดยพฒันาใหก้า้วหนา้กวา่ของเทอเนอร์ ดว้ยการก าหนดใหร้ะดบัของความขดัแยง้
เป็นตวัแปรตน้หรือตวัแปรอิสระ และผลของความขดัแยง้เป็นตวัแปรตามประพจน์ของดยุค น้ี 
พยายามช้ีใหเ้ห็นทิศทางของความขดัแยง้ซ่ึงสามารถใชเ้ป็นสมมุติฐานเพื่อการทดสอบเชิงประจกัษ์
ได ้ประพจน์ของเทอร์เนอร์ ท่ีดยคุ เรียบเรียงใหม่มีดงัน้ี 

 5.2 ประพจน์ใหม่ 
 5.2.1ความขดัแยง้กับอีกฝ่ายหน่ึงยิ่งมีมากข้ึนเท่าใด ขอบเขตของกลุ่มก็ยิ่ง

เขม้แขง็มากข้ึนเท่านั้น 
 5.2.2 สมาชิกของกลุ่มกย็ิง่แสดงเอกลกัษณ์ของกลุ่มมากข้ึนเท่านั้น 
 5.2.3 สมาชิกของกลุ่มกย็ิง่แสดงความเป็นปรปักษต่์อสมาชิกของกลุ่มหน่ึง 
 5.2.4 โอกาสท่ีจะเอาเหตุแห่งความขดัแยง้ออกยิง่มีมากข้ึนเท่านั้น 
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 5.2.5 ความสมัพนัธ์ระหวา่งฝ่ายต่าง ๆ กย็ิง่มีมากข้ึนเท่านั้น 
 5.2.6 ความกลมเกลียวภายในกลุ่มกย็ิง่มีมากข้ึนเท่านั้น 
 5.2.7 การรวมอ านาจของกลุ่มยิง่มีมากข้ึนเท่านั้น 
 5.2.8 การระดมพลงั และทรัพยากรของกลุ่มกย็ิง่มีมากข้ึนเท่านั้น 
 5.2.9 ความไม่อดทนต่อพฤติกรรมเบ่ียงเบนภายในกลุ่มยิง่มีมากข้ึนเท่านั้น 
 5.2.10 ปฏิสมัพนัธ์กบัฝ่ายนั้นยิง่มีมากข้ึนเท่านั้น 
 5.2.11 การสร้างบรรทดัฐานใหม่ยิง่มีมากข้ึนเท่านั้น 
 5.2.12 การสนบัสนุนยนืยนับรรทดัฐานเดิมยิง่มีมากข้ึนเท่านั้น 
 5.2.13 การมีส่วนรวมทางสงัคมของสมาชิกภายในกลุ่มยิง่มีมากข้ึนเท่านั้น 
 5.2.14 ความปรารถนาท่ีจะใหอี้กฝ่ายหน่ึงรวมกนัยิง่มีมากข้ึนเท่านั้น 
 5.2.15 การแสวงหาพนัธมิตร และการรวมตวักนัยิง่มีมากข้ึนเท่านั้น 
 เห็นได้ว่าประพจน์ของดยุค น้ีอาจใช้เป็นสมมติฐานในการทดสอบเชิง

ประจักษ์ได้ ดยุค ใช้ระดับของความขัดแยง้เป็นตัวแปรต้นหรือเป็นตัวแปรอิสระและใช้กับ
พฤติกรรมของกลุ่ม มีประพจน์บางขอ้ท่ีใชก้บัการกระท าของบุคคลได ้ถา้พิจารณาให้ดีจะเห็นว่า
ประพจน์ท่ี 4,5 และ14 อาจไม่ถูกตอ้งนกัเน่ืองจากขาดเง่ือนไขท่ีจ าเป็นบางประการ 

 นอกเหนือไปจากประพจน์ท่ีกล่าวมาแลว้ ดยุคยงัไดเ้สนอประพจน์เก่ียวกับ
ความขดัแยง้ระหว่างกลุ่มและปฏิกิริยาของสมาชิกแต่ละบุคคลของกลุ่มเหล่าน้ี ประพจน์ของดยุค
ขยายจากแนวคิดเดิมของโคเซอร์ แต่ต่างจากประพจน์ขอ้ท่ี 1 – 15 โดยไม่ถือว่าระดบัของความ
ขดัแยง้เป็นตวัแปรตน้หรือตวัแปรอิสระ ประพจน์ท่ีเพิ่มเติมของดยคุ มีดงัน้ี 

 5.2.16 ความขดัแยง้ท่ีเป็นจริงยิ่งมีมากเท่าใด โอกาสท่ีจะปรองดองกนัยิ่งมีมาก
ข้ึนเท่านั้น ในทางตรงขา้ม ความขดัแยง้ท่ีไม่เป็นจริง ยิ่งมีมากเท่าใดโอกาสท่ีจะปรองดองกนัยิ่งมี
นอ้ยเท่านั้น 

 5.2.17 ความสัมพนัธ์พิเศษหรือความสัมพนัธ์ท่ีใกลชิ้ดเฉพาะระหว่างสองฝ่าย
ยิง่มีมากข้ึนเท่าใดโอกาสท่ีความขดัแยง้ระหวา่งสองฝ่ายยอ่มจะมีมากข้ึนเท่านั้น 

 5.2.18 หากความสัมพนัธ์ท่ีใกลชิ้ดระหว่างสองฝ่ายยิ่งมีมากข้ึนเท่าใด อารมณ์
และพฤติกรรมระหวา่งสองฝ่ายยิง่รุนแรงมากข้ึนเท่านั้น 

 5.2.19 ความสัมพนัธ์ท่ีใกลชิ้ดระหว่างสองฝ่ายยิ่งมีมากข้ึนเท่าใด อารมณ์และ
พฤติกรรมระหวา่งสองฝ่ายยิง่รุนแรงมากข้ึนเท่านั้น 

 5.2.20 ความตอ้งการความกลมเกลียวภายในกลุ่มยิง่มีมากข้ึนเท่าใด โอกาสท่ีจะ
แสวงหาความรู้ขดัแยง้กบักลุ่มอ่ืนยิง่มีมากข้ึนเท่านั้น 
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 5.2.21 คนยิ่งแสดงเอกลกัษณ์ของกลุ่มมากยิ่งข้ึนเท่าใด ยิ่งแสดงความเป็นศตัรู
หรือแสดงอาการตรงกนัขา้มกบักลุ่มตรงขา้มยิง่ข้ึนเท่านั้น 

 5.2.22 คนยิ่งแสดงเอกลักษณ์ของกลุ่มมากยิ่งข้ึนเท่าใด โอกาสท่ีจะแสดง
พฤติกรรมประสงคร้์ายและรุนแรงต่อกลุ่มตรงขา้มยิง่มีมากข้ึนเท่านั้น 

 5.2.23 การทดสอบอ านาจโดยการขดัแยง้ระหว่างสองฝ่ายยิ่งมีมากข้ึนเท่าใด 
ความปรองดองต่อกนัของแต่ละฝ่ายยิง่มีมากข้ึนเท่านั้น 

 การพัฒนาแนวคิดเก่ียวกับความขัดแยง้โดยการหาข้อสรุปและเสนอเป็น
ประพจน์ซ่ึงจะน าไปสู่การทดสอบไดน้ั้น ยอ่มนบัไดว้า่เป็นความกา้วหนา้ทางวิชาการอยา่งหน่ึง 

 

 6. แนวคดิของแคปโลว์ 
 

 แคปโลว ์เป็นอีกผูห้น่ึงท่ีพยายามขยายแนวคิดของซิมเมลให้กวา้งออกไปอีก แคป
โลวเ์ช่ือวา่ ความขดัแยง้เป็นกระบวนการเบ้ืองตน้ทางสงัคม และไม่มีวิธีการใดท่ีจะเห็นไดง่้าย ๆ ใน
การยกเอาความขดัแยง้ทุกอย่างออกไปจากองคก์าร ในกระบวนการขดัแยง้นั้น  แคปโลวเ์ช่ือว่า มี
ความเป็นไปไดสู้งท่ีฝ่ายอ่อนแอกว่าจะรวมตวักนัเพื่อต่อสู้กบัฝ่ายท่ีเขม้แขง็กว่า แคปโลว ์ไดเ้สนอ
แนวคิดเก่ียวกบัการรวมตวักนัของไตรภาคีวา่มีความเป็นไปได ้8 รูปแบบ ดงัภาพท่ี 2 
จากรูปท่ี 7 จะเห็นว่าแบบท่ี 1 แต่ละฝ่ายเท่ากนั แบบท่ี 2 – 4 สองฝ่ายเท่ากนั แต่อีกฝ่ายหน่ึงเขม้แขง็
กว่าหรืออ่อนแอกว่าสองฝ่ายน้ี แบบท่ี 5 – 8 แต่ละฝ่ายไม่เท่ากนั ในบางแบบสองฝ่ายท่ีอ่อนแอกว่า
เม่ือรวมตวักันแลว้จะเขม้แข็งกว่าฝ่ายท่ีสาม ในบางแบบฝ่ายท่ีเขม้แข็งท่ีสุดฝ่ายเดียวก็มีอ  านาจ
มากกวา่อีกสองฝ่ายรวมกนั 
  การรวมตวักนัเป็นความปรารถนาของฝ่ายท่ีอ่อนแอกว่าโดยหวงัว่าพนัธมิตรท่ี
เกิดข้ึนใหม่จะเอาชนะฝ่ายท่ีเขม้แข็งแต่เดิมได ้การรวมตวักนัจึงเป็นการเปล่ียนแปลงสมดุลของ
อ านาจ ฝ่ายท่ีอ่อนแออาจเปล่ียนเป็นฝ่ายท่ีเขม้แขง็ ฝ่ายท่ีเขม้แขง็ก็อาจเปล่ียนเป็นฝ่ายท่ีอ่อนแอได ้
การรวมตวัของฝ่ายท่ีเขม้แขง็กวา่เพื่อชนะฝ่ายท่ีอ่อนแอกวา่มกัไม่เคยเกิดในโลกแห่งความเป็นจริง  
  แรงจูงใจในการรวมตวักนัของไตรภาคีก็เพื่อผลประโยชน์จากการรวมตวักนัหรือ
เพื่อท่ีจะบรรลุวตัถุประสงคบ์างอยา่ง ลองพิจารณาแบบท่ี 5 ของไตรภาคี จะเห็นว่า A มากกว่า B 
มากกว่า C และ B กบั C เม่ือรวมตวักนัแลว้จะมากกว่า A C ไม่มีแรงจูงใจท่ีรวมตวักบั A เพราะจะ
กลายเป็นฝ่ายท่ีดอ้ยกว่า และ A ก็จะเป็นฝ่ายท่ีเหนือกว่า C ก็ดอ้ยกว่า B ในการรวมตวักนั แต่
ความรู้สึกดอ้ยน้ีจะมีนอ้ยกว่าการรวมตวักบั A ดงันั้น ในการรวมตวัของไตรภาคีในแบบท่ี 5 น้ี B 
จะรวมตวักบั C เพราะมีโอกาสท่ีจะชนะบา้งแมจ้ะมีค่อนขา้งนอ้ยก็ตาม แคปโลว ์เตือนให้ระวงั
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ความแตกต่างของพฤติกรรมผูห้ญิงกบัผูช้ายในการรวมตวักนั ผูช้ายมีแนวโน้มท่ีอยากจะเอาชนะ 
แต่ผูห้ญิงนั้นมีแนวโนม้ท่ีอยากใหทุ้กฝ่ายมีความรู้สึกท่ีดีต่อกนั 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 2 ไตรภาคีแห่งความขดัแยง้ 8 รูปแบบ 
ท่ีมา (เสริมศกัด์ิ  วิศาลาภรณ์, 2540: 37)  

A 

C B 

A A 

A A 

A A 

A 

B B 

B B 

B B 

B 

C C 

C C 

C C 

C 

แบบท่ี 1 
A=B=C 

แบบท่ี 4 
A>(B+C) 
B=C 
 

แบบท่ี 6 
A>B>C 
A>(B+C) 
 

แบบท่ี 8 
A=(B+C) 
B=C 
 

แบบท่ี 2 
A>B 
B=C 
A<(B+C) 
 

แบบท่ี 7 
A>B>C 
A=(B+C) 

แบบท่ี 3 
A<B 
B=C 

แบบท่ี 5 
A>B>C 
A<(B+C) 
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  ในบางกรณีของการรวมตวักนันั้น ถา้สองฝ่ายท่ีไม่เท่ากนัรวมตวักนัเพื่อเอาชนะ
ฝ่ายท่ีมาเป็นท่ีคาดหวงัว่ารางวลัท่ีจะไดรั้บจากการรวมตวักนัควรจะเป็นสัดส่วนกบัทรัพยากรท่ี
ลงทุนไป ถา้หากฝ่ายหน่ึงลงทุนมากกว่าอีกฝ่ายหน่ึง ก็จะมีความคาดหวงัว่าเขาควรจะไดรั้บส่วน
แบ่งของชัยชนะมากกว่าอีกฝ่ายหน่ึง แต่ตามทฤษฏีนั้นต่างฝ่ายต่างก็มีส่วนร่วมกันเพื่อท่ีจะได ้      
ชยัชนะ ดงันั้น จึงรู้สึกวา่ไดล้งทุนเท่า ๆ กนั 
 

ความขัดแย้งตามแนวคดิทางจิตวทิยา 
 

 แนวคิดทางจิตวิทยาไดอ้ธิบายความหมายของความขดัแยง้ว่า หมายถึง สถานการณ์ท่ี
บุคคลถูกกระตุน้ใหเ้ก่ียวขอ้งในกิจกรรมสองอยา่งหรือมากกว่าสองอยา่ง ซ่ึงเป็นกิจกรรมท่ีแยกจาก
กนัโดยเดด็ขาด ตวัอยา่งเช่น ในสังคมท่ียอมรับในคู่สมรสเดียวกนัหรือระบบผวัเดียวเมียเดียว ผูช้าย
ไม่สามารถจะแต่งงานกบัผูห้ญิง 2 คนในเวลาเดียวกนั ไม่ว่าผูห้ญิงนั้นจะสวยอย่างไรก็ตาม นัก
ธุรกิจอาจมีปัญหาในการตดัสินใจว่าจะเลือกจา้งพี่น้องท่ีข้ีเกียจหรือจะจา้งคนอ่ืนท่ีฉลาดและขยนั 
ทหารในแนวรบอาจมีปัญหาว่าจะท าอยา่งไรดีระหว่างความปรารถนาท่ีจะวิ่งหนีกบัความกลวัท่ีจะ
เสียหนา้ การตอบสนองในกรณีท่ีกล่าวมาน้ีเป็นส่ิงท่ีไปดว้ยกนัไม่ไดห้รือไม่เป็นไปดว้ยกนั 
 

 1. ความขดัแย้งภายใน 4 ระดบั 
 

 เม่ือความตอ้งการสองอยา่งไปดว้ยกนัไม่ไดจึ้งก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ซ่ึงอาจเกิดข้ึน
ไดใ้น 4 ระดบั ไดแ้ก่ 
 1.1 ระดับที่พฤติกรรมปรากฏชัด เช่น คนถูกกระตุน้หรือถูกยัว่ยใุหรั้บหรือใหห้นี
จากของตอ้งหา้มบางอยา่ง เช่น สินบน 
 1.2 ระดับค าพดู เช่น คนตอ้งการท่ีจะพดูความจริงแต่กลวัท่ีจะท าใหค้นอ่ืนขุ่นเคือง 
 1.3 ระดับสัญลกัษณ์ เช่น คน ๆ เดียวอาจมีความคิดหลาย ๆ อยา่งต่อส่ิงเดียวกนั แต่
ความคิดเหล่านั้นไม่สอดคลอ้งกนั 
 1.4 ระดับอารมณ์ เช่น การตอบสนองภายในร่างกายเก่ียวกบัความกลวักบัการยอ่ย
อาหารเป็นส่ิงท่ีไปดว้ยกนัไม่ได ้ซ่ึงเป็นความขดัแยง้ทางอารมณ์ 

 ความขดัแยง้ตามแนวคิดทางจิตวิทยาเกิดข้ึนเพราะการตอบสนองเพื่อตอ้งการท่ีจะ
บรรลุวตัถุประสงค์อย่างหน่ึงเป็นส่ิงท่ีไปด้วยกันไม่ได้กับการตอบสนองเพื่อตอ้งการจะบรรลุ
วตัถุประสงคอี์กอยา่งหน่ึง ไม่ว่าการตอบสนองนั้นจะปรากฏเป็นพฤติกรรมท่ีปรากฏชดัดว้ยค าพูด 
ดว้ยสัญลกัษณ์ หรือโดยอารมณ์ คนในสังคมนั้นนอกจากจะถูกกดดันต่าง ๆ จากกลุ่มท่ีเขาเป็น
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สมาชิกอยู่แลว้ เขายงัตอ้งแสดงบทบาทต่าง ๆ อีกดว้ย ส่ิงเหล่าน้ีเป็นตน้เหตุของความขดัแยง้ของ
บุคคล 

 ในทางจิตวิทยาถือว่าความขดัแยง้เป็นส่ิงส าคญัยิ่งในการศึกษาเก่ียวกบัการปรับตวั
ของมนุษย์โดยเช่ือว่าไม่มีความผิดปกติทางจิตชนิดใดเกิดข้ึนโดยปราศจากความขดัแยง้ ความ
รุนแรงทางอารมณ์เป็นผลมาจากความขดัแยง้ของความคิดต่าง ๆ ท่ีไปดว้ยกนัไม่ได ้นอกจากนั้น
ความขดัแยง้ทางจิตวิทยาส่งผลต่ออาการทางสังคมในรูปแบบต่าง ๆ กนั เช่น การสมรส การศึกษา 
ความลม้เหลวในอาชีพ อาชญากรรม ยาเสพติด และโสเภณี เป็นตน้ 

 นกัจิตวิทยาสนใจการพฒันาของบุคคลและความสนใจของบุคคลเน่ืองจากมนุษยมี์
ความสนใจไม่เหมือนกนั ดงันั้น ความขดัแยง้ทางสังคม จึงเป็นผลมาจากความขดัแยง้ระหว่างความ
สนใจของบุคคล 

 

 2. บุคลกิภาพแห่งความขดัแย้ง 
 

 เลวิน (Kurt Lewin) (อา้งถึงใน เสริมศกัด์ิ วิศาลาภรณ์, 2540: 39) นกัจิตวิทยาชาว
เยอรมนัซ่ึงต่อมาไดย้า้ยไปอยูส่หรัฐอเมริกา ไดศึ้กษาวิเคราะห์บุคลิกภาพของคนอยา่งกวา้งขวาง
และไดจ้ าแนกความขดัแยง้ออกเป็น 3 แบบ ดงัน้ี 

 2.1 เม่ือบุคคลอยูร่ะหวา่งเป้าหมายสองอยา่งท่ีตนเองชอบ เช่น เดก็ตอ้งเลือกขนม 
อยา่งใดอยา่งหน่ึงจากขนมสองอยา่งท่ีตนเองชอบ ความขดัแยง้แบบน้ีต่อมาเรียกวา่ แบบเขา้ใกล-้เขา้
ใกล ้(approach-approach conflict) 

 2.2 เม่ือบุคคลพบกบัเป้าหมายสองอยา่ง ซ่ึงเป้าหมายทั้งสองน้ีเป็นทั้งท่ีตนเองชอบ 
และไม่ชอบ เช่น เด็กตอ้งท างานท่ีตนเองไม่ชอบเพื่อท่ีจะไดรั้บรางวลั ในสถานการณ์ท่ีโอนไปเอียง
มาเช่นน้ี เด็กอาจจะท างานให้น้อยลง ไม่เอารางวลัหรือหาทางเล่ียงอย่างอ่ืน ความขดัแยง้แบบน้ี
ต่อมาเรียกแบบเขา้ใกล-้หลีกเล่ียง (approach-avoidance conflict)  

 2.3 เม่ือบุคคลอยูร่ะหวา่งเป้าหมายสองอยา่งท่ีตนเองไม่ชอบทั้งคู่ เช่น เดก็ตอ้ง 
ท างานท่ีตนเองไม่ชอบโดยถูกขู่ว่าถ้าไม่ท าถูกท าโทษ ความขัดแยง้แบบน้ีต่อมาเรียกว่าแบบ
หลีกเล่ียง-หลีกเล่ียง (avoidance- avoidance conflict) 

 2.4 ต่อมาไดเ้พิ่มความขดัแยง้ชนิดท่ีส่ีเขา้มาโดยเรียกวา่ แบบเขา้ใกล-้หลีกเล่ียง 
ทวีคูณ (doubleapproach- avoidance conflict) ความขดัแยง้แบบน้ีจะพบในสถานการณ์ท่ีมีเป้าหมาย 
2 อยา่ง ซ่ึงเป็นทั้งท่ีตนชอบและไม่ชอบ ตวัอยา่งเช่น ชายคนหน่ึงจะตอ้งตดัสินใจว่า จะแต่งงานกบั
ผูห้ญิงคนใดจากผูห้ญิงสองคนท่ีตนเองชอบ ซ่ึงอาจท าไดไ้ม่ยากนกัเพราะเป็นความขดัแยง้แบบเขา้
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ใกล-้เขา้ใกล ้แต่เหตุการณ์มิไดเ้ป็นเช่นนั้น ชายคนน้ีไม่สามรถตดัสินใจไดเ้พราะเขามีความรู้สึกทั้ง
รักทั้งกลวัผูห้ญิงสองคนน้ี ดงันั้น เขาจึงอยูใ่นความขดัแยง้แบบเขา้ใกล-้หลีกเล่ียง ทวีคูณ 

 

ความขัดแย้งตามแนวคดิทางการเมอืง 
 

 ความสมัพนัธ์ระหวา่งมนุษยต์ามทศันะทางการเมือง อาจมองเห็นเป็นกระบวนการสอง
อย่างท่ีคาบเก่ียวกนั กระบวนการทั้งสองอย่างคือ ความขดัแยง้และความกลมเกลียว เช่น ความ
ร่วมมือกนั การสนบัสนุนส่งเสริมกนั หรือการเห็นสอดคลอ้งกนั เป็นตน้ กระบวนการทั้งสองน้ีจะ
ปรากฏอยูน่านเท่าท่ีคนยงัติดต่อพบปะกนั  เม่ือคนตั้งแต่สองคน หรือมากกว่าสองคน หรือกลุ่มคน 
ตอ้งมาติดต่อพบปะกนั แต่ละฝ่ายอาจสร้างความสัมพนัธ์เบ้ืองตน้ดว้ยความขดัแยง้หรือดว้ยความ
กลมเกลียว ถา้หากความสัมพนัธ์เบ้ืองตน้เป็นความขดัแยง้ ก็อาจมีความกลมเกลียวในระยะเวลาท่ี
สั้ น ๆ เกิดข้ึน เช่น การตกลงถึงกติกาท่ีจะใช้สู้กัน หรือการตกลงกันว่าตกลงกันไม่ได้ ถา้หาก
ความสัมพนัธ์เบ้ืองตน้เป็นความกลมเกลียว ก็จะมีความขดัแยง้เกิดข้ึน อย่างนอ้ยก็เป็นการแข่งขนั 
เพื่อจะคบหรือติดต่อกบัคนท่ีตนเองอยากจะคบดว้ย 
 ความขดัแยง้อาจเกิดข้ึนระหว่างบุคคลกบับุคคล ระหว่างบุคคลกบัองคก์ารหรือกลุ่ม
ระหวา่งองคก์ารต่าง ๆ หรือกลุ่มต่าง ๆ ระหว่างองคก์ารกบัสมาชิกขององคก์ารนั้นเอง หรือระหว่าง
สามชิกกบัสมาชิกในองคก์ารเดียวกนั ความขดัแยง้ปราฏกให้เห็นเม่ือคนสองคนหรือกลุ่ม ตอ้งการ
ท่ีจะเป็นเจา้ของส่ิงเดียวกนั ตอ้งการท่ีจะครอบครองสถานท่ีเดียวกนั ตอ้งการท่ีจะด ารงต าแหน่ง
เดียวกนัแสดงบทบาทท่ีไปดว้ยกนัไม่ได ้ยืนหยดัในจุดประสงคท่ี์ไม่ไปดว้ยกนั หรือใชว้ิธีการท่ีไป
ดว้ยกนัไม่ได ้เพื่อท่ีจะบรรลุวตัถุประสงคเ์ดียวกนั 
 ความขดัแยง้แบ่งออกเป็นสองแบบ คือ ความขดัแยง้ภายใน (inner conflict) และความ
ขดัแยง้ภายนอก (outer conflict) ความขดัแยง้ภายในเป็นความยากล าบากของคนท่ีจะตดัสินใจเลือก
ส่ิงของท่ีมีคุณค่าท่ีไปดว้ยกนัไม่ได ้หรือเป็นความขดัแยง้ขององคป์ระกอบภายในตวับุคคลเอง เช่น 
ใจบอกว่าอยากได้แต่สามญัส านึกบอกว่าไม่ควรกระท า เป็นตน้ ส่วนความขดัแยง้ภายนอกนั้น 
เก่ียวขอ้งกบัการไปดว้ยกนัไม่ไดร้ะหวา่งบุคคลกบัคนอ่ืนหรือกบักลุ่มอ่ืน 
 ในกระบวนการขดัแยง้นั้นกระบวนการโตต้อบ (reaction process) นบัว่าเป็นเร่ือง
ส าคญัมาก เช่น ก.รับรู้ ซ่ึงอาจผิดหรือถูกก็ไดว้่าก าลงัจะถูกคุกคาม ข่มขู่ หรือจะถูกท าอนัตรายโดย
ฝ่าย ข. ดงันั้นจึงด าเนินการเพื่อป้องกนัตนเอง การกระท าฝ่าย ก.ท าให้ฝ่าย ข. รับรู้ว่าฝ่ายตนจะถูก
คุกคามหรือถูกท าร้าย ดงันั้น ฝ่าย ข. กจ็  าเป็นตอ้งกระท าอะไรเพื่อเป็นการป้องกนัตนเอง การกระท า
ของฝ่าย ข. ท าให้ฝ่าย ข. คุกคามหรือท าร้าย ดงันั้น จึงตอ้งท าอะไรเพื่อป้องกนัตนเองให้มากข้ึนไป
อีก การกระท าของทั้งสองฝ่ายท าใหค้วามขดัแยง้ความรุนแรงเขม้ขน้ข้ึน เม่ือต่างฝ่ายต่างก็เห็นว่าอีก
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ฝ่ายหน่ึงคุกคามแต่ละฝ่ายก็ไม่มีทางเลือกนอกจากจะสู้จนกระทัง่อีกฝ่ายหน่ึงยอมจ านน แทท่ี้จริง
แลว้การรับรู้ว่าตนเองถูกคุกคามหรือถูกท าร้ายนั้นมกัจะเกิดจากความคิดความรู้สึกว่าจะเกิด ซ่ึงอาจ
เป็นผลมาจากความวิตกกงัวล ความมีอคติ รังเกียจ ความกลวั มากกว่าจะเกิดการถูกคุกคามหรือถูก
ท าร้ายจริง ๆ 
 ในการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลกบัระหว่างกลุ่มนั้น เราไม่ไดพ้ิจารณาว่า
ความสัมพนัธ์น้ีจะมีความขดัแยง้หรือไม่ แต่เรามกัจะสรุปว่ามีความขดัแยง้กนั ปัญหาอยูท่ี่ว่าแต่ละ
ฝ่ายจะจดัการกบัความขดัแยง้อย่างไร ใชค้วามรุนแรงโดยมุ่งท าลายกนั หรือใชก้ฎเกณฑท่ี์ทั้งสอง
ฝ่ายเห็นพอ้งกนั การมองความขดัแยง้ในองคก์ารทัว่ ๆ ไป รวมทั้งองคก์ารทางการเมือง มกัพิจารณา
อยา่งน้ี 
 ถา้หากสองประเทศอา้งสิทธิครอบครัวเกาะ ๆ หน่ึง ความขดัแยง้ก็เกิดข้ึน ในการ
แกปั้ญหาน้ีอาจท าไดโ้ดยการท่ีประเทศหน่ึงยกเลิกการอา้งสิทธิครอบครอง หรือตกลงแบ่งเกาะ
ออกเป็นสองส่วนหรือตกลงท่ีจะท าสงครามกนั การอา้งสิทธิครอบครองจะคงมีต่อไป แต่จะไม่มี
ความขดัแยง้เก่ียวกบัวิธีการแกปั้ญหา เพราะไดต้กลงท่ีจะรบกนัแลว้ หากสองประเทศไม่ประสงค์
จะรบกนัต่อไป ก็อาจตกลงท าสัญญาสงบศึก ถา้ทั้งสองประเทศมีก าลงัเหลือพอ ๆ กนั ความรุนแรง
และการคุกคามกจ็ะไม่เกิดข้ึน แต่ถา้ในการสงบศึกนั้นทั้งสองประเทศมีก าลงัรบเหลือไม่เท่ากนั ฝ่าย
ท่ีมีก าลงัมากกจ็ะข่มขู่ฝ่ายท่ีมีก าลงันอ้ยกวา่ใหต้กลงยนิยอม 
 การเมืองมุ่งจะก่อให้เกิดความกลมเกลียวในสังคม มาตรการหรือเคร่ืองมือท่ีจะ
ก่อใหเ้กิดความกลมเกลียวนั้นอาจดว้ยการบงัคบัหรือการอาสาสมคัร อาจดว้ยความตั้งใจหรือไม่ได้
ตั้งใจก็ได ้ในสถานการณ์ขดัแยง้นั้นถา้ฝ่ายหน่ึงใชก้ าลงัและอีกฝ่ายหน่ึงยอมแพ ้การยอมแพก้็เป็น
การตกลงให้เกิดความกลมเกลียวแต่โดยการบีบบงัคบั แต่บางคร้ังผูท่ี้ถูกบงัคบัอาจรวมตวักนั เช่น 
รัฐท่ีแยกกนัอยู่สิบสามรัฐไดร้วมตวักนัเป็นประเทศสหรัฐอเมริกามาจากการถูกบีบคั้นขององักฤษ
จึงท าใหมี้ศตัรูและเป้าหมายรวมกนัผลท่ีตามมาคือมีรัฐธรรมนูญซ่ึงเป็นเคร่ืองมือในการสร้างความ
กลมเกลียว 
 ถา้ฝ่าย ก. และ ข. มีความเขม้แขง็พอ ๆ กนั และมีความไม่พอใจในความสัมพนัธ์เท่า ๆ 
กนัแต่ทั้งสองฝ่ายเห็นว่าถา้เลิกมีความสัมพนัธ์ต่อกนัแลว้จะเกิดผลเสียใหญ่หลวง ในลกัษณะเช่นน้ี
ความสัมพนัธ์ก็อาจมีต่อไปอีกแต่จะมีประสทธิภาพท่ีต ่า ในอีกสถานการณ์หน่ึง ถา้ ก. มีอ านาจและ
มีความพอใจในความสมัพนัธ์กบั ข. แต่ ข. ไม่พอใจและอ่อนแอ ความสมัพนัธ์แบบน้ีจะอยูต่่อไปได้
นานโดย ก. จะอยู่ในฐานะท่ีเหนือกว่า และบีบบงัคบัให้ ข. ตกลงหรือปฏิบติัตาม  ความสัมพนัธ์
เช่นน้ีจะมีความขดัแยง้มากมาย มีความตึงเครียดและมีเหตุท่ีจะส่งผลต่อความขดัแยง้ ฝ่าย ข. จะ
สะสมความไม่พอใจให้มากยิ่งข้ึน  และจะระเบิดออกเม่ือถึงจุดหน่ึง แมว้่าฝ่าย ข. จะมีก าลงัไม่
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เท่ากบัฝ่าย ก. ก็ตาม การระเบิดออกของฝ่าย ข. เป็นการแสดงความสัมพนัธ์ส้ินสุดลง แมจ้ะมีอตัรา
การเส่ียงสูงก็ตาม ในทางตรงกนัขา้มถา้หากความสามรถหรือก าลงัของฝ่าย ข. ยงัต ่าอยู่ความไม่
พอใจกอ็าจค่อย ๆ ลดลงตามเวลาท่ีผา่นไปเวลาเป็นเคร่ืองช่วยในการแกไ้ขความขดัแยง้ใหง่้ายข้ึน 
 รัฐทุกรัฐหรือทุกประเทศต่างก็ใชก้ าลงัในระดบัหน่ึงเพื่อจะรักษากฎหมายและความ
สงบสุขของบา้นเมือง ความแตกต่างระหว่างประเทศท่ีใชก้ าลงับีบบงัคบักบัประเทศท่ีประชาชน
ยนิดีปฏิบติัตามกฏระเบียบดว้ยความเตม็ใจ ต่างกนัในปัจจยัสองประการดงัน้ี 1) ก าลงัท่ีใชน้ั้นคน
ส่วนใหญ่เห็นชอบดว้ยหรือไม่ และใชก้ าลงัภายในขอบเขตและท่าท่ีจ าเป็นหรือไม่ และ 2) คนส่วน
นอ้ยท่ีมีความเห็นแตกต่างออกไปไดรั้บการพิทกัษป์กป้องหรือไม่ หากคนส่วนน้อยไม่ไดรั้บการ
ปกป้องในสิทธิพื้นฐานอนัควรแลว้ คนส่วนใหญ่ก็จะบงัคบัขู่เข็ญต่าง ๆ โดยอา้งความชอบธรรม
ทางกฎหมาย 
 

ความขัดแย้งตามแนวคดิทางมานุษยวทิยา 
 

 ในทางมานุษยวิทยาเห็นว่า ความขดัแยง้เป็นผลมาจากการแข่งขนัระหว่างฝ่ายต่าง ๆ 
อยา่งนอ้ยสองฝ่าย ฝ่ายต่าง ๆ ในท่ีน้ีอาจเป็นบุคคล ครอบครัว เช้ือชาติ ชุมชน หรืออาจเป็นกลุ่มของ
แนวคิด องค์กรทางการเมือง เผ่าชน หรือศาสนา ความขดัแยง้อาจเกิดจากความปรารถนาหรือ
เป้าหมายท่ีไปด้วยกันไม่ได้ สาเหตุอย่างหน่ึงของความขัดแยง้ก็คือพฤติกรรมก้าวร้าว นัก
มานุษยวิทยาส่วนใหญ่ยืนยนัว่า ความขดัแยง้นั้นส่วนหน่ึงเป็นผลของวฒันธรรม การไม่มีความ
ขดัแยง้ การมีความร่วมมือ และการกระท าท่ีประสานงานกนัมกัถูกใชเ้ป็นดชันีวดัความมัน่คงทาง
สงัคม ความขดัแยง้เป็นผลท่ีตามมาของระบบสงัคมอยา่งหลีกเล่ียงไม่ได ้
 ความขดัแยง้และความก้าวร้าวเป็นแบบฉบบัของพฤติกรรมการปรับตวัของมนุษย ์
ความกา้วร้าวเป็นผลของวิวฒันาการท่ีเกิดข้ึนในระยะยาว ความขดัแยง้ท่ีท าใหว้ิถีชีวิตของมนุษยใ์น
ปัจจุบนั แตกต่างจากในอดีตมาก วิวฒันาการพฤติกรรมมนุษยอ์าจอธิบายไดโ้ดยกระบวนการของ
การเลือกทางวฒันธรรมและกระบวนการของการเลือกทางชีววิทยา ความขดัแยง้ไม่ใช่อยา่งเดียวกนั
กบัความกา้วร้าว ความกา้วร้าวเป็นแบบหน่ึงของพฤติกรรม แต่ความขดัแยง้เป็นสถานการณ์ท่ีเป็น
ผลมาจากประโยชน์และค่านิยมท่ีไปดว้ยกนัไม่ได ้นกัมานุษยวิทยาศึกษาความขดัแยง้โดยถือว่าเป็น
กระบวนการทางสังคมในหลายมิติท่ีเกิดในสภาพแวดล้อมท่ีแตกต่างกันและเกิดผลท่ีตามมา
แตกต่างกนัดว้ย ความขดัแยง้เกิดข้ึนในทุกสังคมมนุษย ์แต่จะแตกต่างกนัท่ีระดบัของความขดัแยง้ 
และรูปแบบของการแสดงออก 
 ในทางมานุษยวิทยานั้น ความขดัแยง้ตรงกนัขา้มกบัความกลมเกลียว แต่ความขดัแยง้
เป็นส่ิงท่ีสังเกตเห็นไดง่้ายกว่าความกลมเกลียว ความขดัแยง้กบัการเปล่ียนแปลงเป็นส่ิงท่ีหลีกเล่ียง
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ไม่ได้ และเป็นองค์ประกอบท่ีส าคญัของกระบวนการทางสังคม เน่ืองจากระบบสังคมมีความ
ขดัแยง้ในหลายรูปแบบสังคมจึงถูกแบ่งออกเป็นกลุ่มยอ่ย ๆ ท่ีตรงกนัขา้มหรืออยูค่นละฝ่าย 
 

ความขัดแย้งตามแนวคดิทางสังคมวทิยา 
 

 ความขดัแยง้ทางสังคมวิทยา หมายถึง การด้ินรนเพื่อจะไดข้องท่ีมีคุณค่า หรือเพื่อการ
อา้งสิทธิในฐานะ อ านาจ และทรัพยากรท่ีมีอยู่อย่างจ ากดั โดยกลุ่มท่ีขดัแยง้กนัมิไดมี้จุดมุ่งหมาย
เพียงจะไดส่ิ้งท่ีมีคุณค่าซ่ึงตนปรารถนา แต่ยงัตอ้งการให้ฝ่ายตรงขา้มมีความเป็นกลาง ถูกท าลาย 
หรือถูกก าจดัใหห้มดไป  ความขดัแยง้เช่นวา่น้ี อาจเกิดข้ึนระหว่างบุคคล ระหว่างกลุ่ม หรือระหว่าง
บุคคลกบักลุ่ม ความขดัแยง้ภายในกลุ่มและความขดัแยง้ระหว่างกลุ่มเป็นส่ิงท่ีปรากฏให้เห็นได้
ตลอดในสังคม 
 ความขดัแยง้ตามแนวคิดทางสงัคมวิทยาตั้งอยูบ่นพื้นฐานของโครงสร้างทางสังคมและ
ความสนใจของกลุ่มต่าง ๆ ในสังคมนั้น ความแตกต่างของความสนใจระหว่างกลุ่มเป็นพื้นฐาน
น าไปสู่ความขดัแยง้ทางสงัคม 
 นกัสังคมวิทยาไดใ้ห้ความสนใจในเร่ืองความขัดแยง้เป็นอย่างมาก แนวคิดเดิมทาง
สังคมวิทยาเก่ียวกบัความขดัแยง้พอสรุปไดด้งัน้ี มาร์กซ์ ถือว่าความขดัแยง้เป็นตวัแปรส าคญัท่ี
สามารถอธิบายเหตุการณ์ต่าง ๆ ซิมเมล และเวเบอร์ ถือวา่ความขดัแยง้เป็นปรากฏการณ์ท่ีส าคญัทาง
สังคมเวเบอร์ยืนยนัว่าความขดัแยง้ไม่สามารถแยกออกจากชีวิตในสังคมได ้ส่วนสาระส าคญัได้
กล่าวไวใ้นหวัขอ้ท่ีวา่ดว้ยความขดัแยง้ตามทศันะของนกัคิดนั้น ๆ 
 นอกจากความคิดและทฤษฏีความขดัแยง้ท่ีน าเสนอไวโ้ดยเสริมศกัด์ิ  วิศาลาภรณ์ 
(2540: 29-44) ดงักล่าวมาน้ีแลว้ ไชยนัต ์รัชชกูล (2545: 39-45) ไดป้ระมวลความขดัแยง้ตามสกุล
ความคิดทางสังคมวิทยาโดยการน าเสนอทฤษฏีไว ้2 ทฤษฏี คือ ทฤษฏีโครงสร้างการหน้าท่ี และ 
ทฤษฏีความขดัแยง้ ซ่ึงสรุปไดด้งัต่อไปน้ี 
 

 1. ทฤษฎโีครงสร้างการหน้าที่ (functional constructivism)   
 

 ทฤษฎีโครงสร้างการหน้าท่ี เป็นทฤษฎีทางสังคมวิทยากระแสหลัก อธิบาย
ปรากฏการณ์ทางสังคมตรงขา้มกบัทฤษฎีความขดัแยง้  ทฤษฎีโครงสร้างการหนา้ท่ีเห็นว่าสังคม
และสถาบนัทางสังคมทั้ งหลายเป็นระบบซ่ึงส่วนต่าง ๆ พึ่ งพิงซ่ึงกันและกัน และแต่ละส่วนมี 
หน้าท่ี (function) ท างานของตวัเองและร่วมกนัท าให้ระบบสังคมและระบบของแต่ละสถาบนัใน
สังคมอยูใ่นสภาพสมดุล ทฤษฎีแนวน้ีมิไดป้ฏิเสธความขดัแยง้ในสังคม แต่เห็นว่าสังคมมีวิธี กลไก 
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หรือสถาบนัท่ีกระท าหนา้ท่ีควบคุมความขดัแยง้นั้น ฐานคติ (assumption) อนัเป็นเสาเอกของทฤษฎี
น้ีอยูท่ี่ความสมดุลของการท าหนา้ท่ีของส่วนต่าง ๆ ในสงัคม 
 

 2. ทฤษฎคีวามขดัแย้ง (theory of conflict) 
 

 ทฤษฎีความขดัแยง้มองปรากฏการณ์ทางสังคมต่างออกไปอย่างส้ินเชิง กล่าวคือ 
ในขณะท่ีทฤษฎีโครงสร้างการหนา้ท่ีเห็นวา่ในสงัคมโดยรวมแลว้มีความสมานฉนัทเ์ป็นอนัหน่ึงอนั
เดียวกนั ทฤษฎีความขดัแยง้เห็นว่าภายในสังคม มีการต่อสู้แย่งชิง หักเหล่ียมระหว่างกนัระหว่าง
กลุ่มต่าง ๆ ตลอดจนภายในกลุ่มและในสถาบนั เพื่อผลประโยชน์และอ านาจ การท่ีฝ่ายหน่ึงได้
ประโยชน์นั้นไม่ไดม้าจากการพึ่งพาซ่ึงกนัและกนั แต่มาจากการท่ีฝ่ายอ่ืนเสียประโยชน์ ดงันั้น ตาม
แนวทฤษฎีความขดัแยง้น้ีเห็นว่า การควบคุมความขดัแยง้ในสังคมเป็นการกดบงัคบัของฝ่ายตรง
ขา้มท่ีมีอ านาจเหนือกวา่ ทฤษฎีความขดัแยง้ มี 2 สายหลกั คือ 
 2.1 สายทีเ่น้นความขัดแย้งเป็นมูลฐานของปรากฏการณ์สังคม ผูท่ี้เป็นนกัทฤษฎีคน
ส าคญัของสายน้ี คือ ดาห์เรนดอร์ฟ (Ralf Dahrendorf) ท่ีถือว่าอ านาจเป็นเสมือนกุญแจในการ
วิเคราะห์ปรากฏการณ์ความขดัแยง้ในสังคม ในฐานะศพัท์ทางสังคมวิทยา ความหมายของอ านาจ
ในภาษาไทยกินความหมายของค าภาษาองักฤษ 2 ค า คือ power และ authority ซ่ึงมีความแตกต่าง
กนั ดงัน้ี 

 อ านาจ P (power) หมายถึง ความเป็นไปได้ท่ีฝ่ายหน่ึงในความสัมพนัธ์ทาง
สงัคมอยูใ่นฐานะท่ีจะกระท าตามความประสงคไ์ด ้แมว้า่จะมีการต่อตา้น หรือกล่าวอีกนยัหน่ึงไดว้่า 
ฝ่ายท่ีมีอ านาจ คือ ฝ่ายท่ีสามารถท าใหฝ่้ายอ่ืนยอมท าตามความตอ้งการของฝ่ายตน ในขณะท่ีอ านาจ 
A (authority) เป็นชนิดหน่ึงของอ านาจ (power) ท่ีหมายถึงอ านาจอนัผูกพนัอยู่กับบทบาทหรือ
ต าแหน่ง ซ่ึงโดยเน้ือหาเป็นความชอบธรรม (legitimate) ในแง่ของความยอมรับและการปฏิบติัใน
สังคม (social norms)  ดาห์เรนดอร์ฟไดใ้ชแ้นวคิดว่าดว้ยอ านาจ P และ A น้ีในการวิเคราะห์ทฤษฎี
วา่ดว้ยความขดัแยง้ในสงัคมระดบัมหภาคและกลุ่มความขดัแยง้ในระดบัจุลภาค ดงัน้ี 

 2.1.1 ทฤษฎีวา่ดว้ยสงัคมระดบัมหภาค ดาห์เรนดอร์ฟเห็นวา่การจดัสรรอ านาจ 
P (distribution of power) เป็นตวัก าหนดหลกัของโครงสร้างสังคม โดยเห็นว่าในสังคมหน่ึง ๆ 
อ านาจมิไดก้ระจายอยา่งสม ่าเสมอกนัทัว่ทั้งสังคม ท าใหส้ังคมมีล าดบัชั้น (social stratification) ส่ิง
ท่ีควบคู่อยู่กบัล าดบัชั้นน้ีคือความยอมรับนบัถืออนัเป็นแนวปฏิบติัของสังคม โดยทางสังคมวิทยา
เรียกว่า ปทสัถานทางสังคม (social norms) อนัเป็นเสมือนกฎเกณฑห์รือกติกาของสังคม ปทสัถาน
ทางสังคมน้ีใช่ว่าจะก าหนดหรือเกิดข้ึนมาจากความตกลงเห็นชอบด้วยกันทั้ งสังคม (social 
consensus) ดงันั้น ในบางกรณีปทสัถานจึงมีการควบคุมบงัคบั (sanctions) ใหค้นปฏิบติัตาม 
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   ภาพสังคมในทรรศนะของดาห์เรนดอร์ฟ คือ มีความโน้มเอียงท่ีจะเกิดความ
ขดัแยง้อยู่เสมอ กลุ่มท่ีมีอ านาจก็จะแสวงหาผลประโยชน์ กลุ่มท่ีไม่มีก็พยายามท่ีจะมีและหา
ผลประโยชน์เช่นกนั เพราะฉะนั้นความขดัแยง้จึงยอ่มเกิดข้ึนไดเ้สมอ ในทางตรงกนัขา้มการท่ีไม่มี
ความขดัแยง้ปรากฏใหรั้บรู้ไดเ้ป็นผลมาจากการใชก้ารกดบงัคบัอยา่งมีประสิทธิภาพ หรือมิฉะนั้นก็
เน่ืองมาจากการมีโลกทศัน์ท่ีหลงไป อย่างไรก็ตามมิใช่ว่าความขดัแยง้จะส่งผลแต่ทางลบ ดาห์-
เรนดอร์ฟ เห็นว่าการต่อสู้เพื่ออ านาจนั้ นท าให้สมดุลของอ านาจในความสัมพันธ์ทางสังคม
เปล่ียนไปนั่นก็คือ ทิศทางความเป็นไปของสังคมเปล่ียนไป ดงันั้นความขดัแยง้จึงเป็นพลงัการ
สร้างสรรคท่ี์ยิง่ใหญ่พลงัหน่ึงของประวติัศาสตร์ของมนุษย ์

 2.1.2 กลุ่มความขดัแยง้ในระดบัจุลภาค ดาห์เรนดอร์ฟ ใชอ้  านาจ A วิเคราะห์ 
องคก์ารหรือหน่วยท่ีมีการรวมกนัอย่างค่อนขา้งถาวร เช่น ครอบครัว และเน่ืองจากทฤษฎีสายน้ี
เก่ียวกบัการก่อตวัของกลุ่มและความขดัแยง้ภายในองคก์าร จึงเป็นท่ีรู้จกักนัในช่ือว่า ทฤษฎีความ
ขดัแยง้กลุ่ม (Theory of Conflict Groups) คุณูปการของทฤษฎีน้ีอยูท่ี่ค  าอธิบายเก่ียวกบัการแฝงอยู่
และการเกิดข้ึนของปรากฏการณ์ท่ีไม่สันติโดยไม่เช่ือว่าสันติภาพขั้นสมบูรณ์ชนิดไร้ความขดัแยง้
จะมีและเป็นไปได้ แต่เช่ือในการจดัการความขดัแยง้ เพื่อมิให้เกิดความวุ่นวายอย่างเป็นระบบ
มากกวา่ในความหมายท่ีจะเกิดความสงบเรียบร้อย หรือ ความสงบราบคาบ 

 2.2 สายที่เช่ือมความขัดแย้งเขา้กบัการท างานประสานกนัของส่วนต่าง ๆในสังคม 
ซ่ึงเป็นแนวทฤษฎีท่ีน ามาเสริมกับแนวทฤษฎีโครงสร้างการหน้าท่ี ผูน้ าเสนอทฤษฎีสายน้ีคือ        
โคเซอร์ ซ่ึงมีประเด็นเก่ียวกบัความขดัแยง้ 2 ประเด็นใหญ่ คือ ความขดัแยง้นั้นสลบัซบัซอ้นอยูใ่น
แง่มุมและระนาบต่าง ๆ มากกว่าความขดัแยง้ท่ีจะเกิดข้ึนระหว่างกลุ่มผลประโยชน์ และความ
ขดัแยง้ใช่วา่จะส่งผลลบเสมอไป แต่ท าใหก้ารท าหนา้ท่ี (function) ในชีวิตสงัคมเป็นไปไดด้ว้ย 
 2.2.1 ความสลบัซบัซอ้นของความขดัแยง้ โคเซอร์เห็นวา่ความขดัแยง้มิได ้
เกิดข้ึนเพียงระหวา่งชั้นและกลุ่มผลประโยชน์เท่านั้น แต่ความขดัแยง้นั้นเกิดทัว่ไปในความสัมพนัธ์
ของสังคมท่ีประสานโยงใยกนัเป็นตาข่ายเสมือนใยแมงมุม (web of conflict) เพราะฉะนั้นใน
ความสัมพนัธ์บางด้านอาจจะขดักัน แต่บางด้านอาจร่วมมือกัน นอกจากน้ีโคเซอร์ยงัเน้นการ
วิเคราะห์ในทุก ๆ ระดบัอีกดว้ย กล่าวคือ ตั้งแต่ระดบัความสัมพนัธ์ส่วนบุคคล (คู่รัก พ่อ-แม่-ลูก 
กลุ่มเพื่อน กลุ่มคนท างานร่วมกนั) ท่ีอารมณ์และปัจจยัดา้นจิตวิทยามีความส าคญัมาก ไปจนถึง
ความสัมพนัธ์ระดบัระหว่างสังคม ระหว่างประเทศ ซ่ึงผลประโยชน์และเหตุผลทางการเมืองเป็น
เร่ืองท่ีมีความส าคญั 
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 2.2.2 ผลของความขดัแยง้ โคเซอร์เห็นวา่ ความขดัแยง้น าสู่ความเปล่ียนแปลง 
 บางกรณีกเ็ป็นการกระตุน้ใหเ้กิดส่ิงใหม่ ๆ ทฤษฎีน้ีถือแนวทฤษฎีโครงสร้างการหนา้ท่ีเป็นพื้นฐาน
ในการวิเคราะห์สังคม โดยเพิ่มแนวคิดความขดัแยง้ ซ่ึงเป็นจุดอ่อนของแนวโครงสร้างการหนา้ท่ี 
เสริมเขา้ไปในการอธิบายถึงความสมดุลในสังคม ตามความเห็นของโคเซอร์ ความขดัแยง้ไม่
จ าเป็นตอ้งขดัขวางหรือท าลายความสมดุล  ตรงกนัขา้มความขดัแยง้นั้นสามารถช่วยเสริมความ
สมดุลได ้โคเซอร์ไดแ้สดงถึงเน้ือหาของทฤษฎีโดยแบ่งความขดัแยง้ออกเป็น 2 ชนิด คือ ความ
ขดัแยง้ภายนอกและความขดัแยง้ภายใน ความขดัแยง้ภายใน หมายถึง ความขดัแยง้ท่ีเกิดข้ึนภายใน
กลุ่ม ส่วนความขดัแยง้ภายนอก หมายถึง ความขดัแยง้ระหว่างกลุ่ม ความขดัแยง้ภายนอกท าให้
สมาชิกภายในกลุ่มรู้สึกรวมตวักนัมากข้ึน ส่วนความขดัแยง้ภายในก็สามารถเสริมการด ารงอยู ่
ความเหนียวแน่น และความมัน่คง แต่ในกรณีของกลุ่มท่ีเช่ือมโยงกนัอยูอ่ยา่งหลวม ๆ เม่ือเกิดความ
ขดัแยง้ภายในข้ึนอาจจะท าใหแ้ตกสลายง่ายกวา่กลุ่มท่ีโยงกนัแน่นแฟ้น 

 ความขดัแยง้ท่ีปรากฏข้ึนภายในกลุ่มยงัเป็นเสมือนการระบายส่ิงท่ีกดอดัอยู ่
หรือตามส านวนท่ีว่า เป็นล้ินเปิดให้ไอน ้ าพุ่งออกมาเพื่อป้องกนัไมใ้ห้หมอ้น ้ าระเบิดเม่ือเกิดความ
ขดัแยง้ข้ึนภายในกลุ่มก็เท่ากบัท าให้ความสมดุลท่ีเป็นอยูเ่สียไป เม่ือความขดัแยง้ไดถู้กขบั (แกไ้ข) 
ออกจากหมอ้น ้ า แลว้ก็เกิดความสมดุลใหม่ข้ึน ทฤษฎีสายน้ีเห็นว่าล้ินทางออกของไอน ้ าน้ีเป็น
ส่ิงจ าเป็นส าหรับกลุ่มและระบบทั้งหลาย เพราะฉะนั้นความขดัแยง้ภายในจึงมีบทบาทหนา้ท่ีในเชิง
บวก เป็นการสร้างความกลมเกลียวข้ึนใหม่ซ่ึงเท่ากับส่งผลโดยนัยให้ปรับเปล่ียนกระตุน้ให้มี
ชีวิตชีวาข้ึน และถา้ไม่มีล้ินน้ี ความขดัแยง้ท่ีสัง่สมเกบ็อยูจ่ะปะทุออกมาในรูปของความรุนแรงได ้

 

นัยและประเภทของความขดัแย้ง 
 

 ความขดัแยง้ท่ีกล่าวมาขา้งตน้นั้นสามารถแบ่งออกเป็น 2 นยั และ 2 ประเภท ดงัน้ี 
 

 1. ความขัดแย้งมีความหมาย 2 นัย  
  ความขดัแยง้มีความหมาย 2 นยั คือ นยัลบ และนยับวก (พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส 
(นิธิบุณยากร), 2554: 23) ดงัน้ี  
 1.1 ความขัดแย้งในแง่บวก หมายถึง ความขดัแยง้ท่ีก่อใหเ้กิดการสร้างสรรค ์พฒันา 
และก่อใหเ้กิดผลดีต่อตนเอง องคก์ร และสงัคมทั้งในแง่ของทศันคติ และพฤติกรรม ในบางคราว
เม่ือเกิดความขดัแยง้แลว้กส็ามารถท่ีจะหาทางออกในเชิงสมานฉนัท ์ 

 1.2 ความขัดแย้งในแง่ลบ หมายถึง ความขดัแยง้ท่ีก่อใหเ้กิดผลเสีย และบรรยากาศท่ี
ไม่ดีต่อตนเอง องคก์รและสังคม อนัเป็นการสะทอ้นรูปลกัษณ์ของความขดัแยง้ออกมาในมิติของ
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ความรุนแรง ไม่วา่จะเป็นการด่ากนั การทะเลาะวิวาท ท าร้ายร่างกาย และท าสงคราม
ประหตัประหารซ่ึงกนัและกนั 

 

 2. ความขัดแย้ง 2 ประเภท  
 

  นอกจากนยั 2 อยา่งแลว้ ความขดัแยง้ยงัอาจแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ไดแ้ก่  
 2.1 ความขัดแย้งระหวา่งบุคคลท่ีมีฐานะเท่าเทียมกนั (symmetric conflicts)   
 2.2 ความขัดแย้งระหวา่งบุคคลท่ีมีฐานะไม่เท่าเทียมกนั (asymmetric conflicts)  
 ฐานะในท่ีน้ีประกอบดว้ยการมีคุณลกัษณะท่ีคลา้ยคลึงและมีทรัพยากรเท่า ๆ กนั 

ตลอดจนความมีการศึกษา ระดบัความเป็นอิสระส่วนตนและอ่ืน ๆ การวดัฐานะ ในท่ีน้ีจึงเป็นการ
วดัโดยรวมหลายมิติ ไม่ใช่ในแต่ละมิติ และทรัพยากรท่ีว่าจะเป็นตวัก าหนดความขดัแยง้ว่าจะมีผล
สืบเน่ืองและผลลพัธ์ออกมาเช่นไร 

 

สาเหตุแห่งความขดัแย้ง 
 

 ความขดัแยง้อาจสรุปเป็น 3 ชนิดส าคญัตามสาเหตุของความขดัแยง้ ไดแ้ก่ 
 

 1. ความขัดแย้งในทางเศรษฐกิจ เช่น ระหว่างกรรมกรกบันายทุน เกษตรกรกบัพ่อคา้ 
ประเทศก าลงัพฒันากบัประเทศพฒันาแลว้ 
 2. ความขัดแย้งในทางสังคม อนัเกิดจากความแตกต่างในทางค่านิยม ประเพณี วิถีชีวิต 
เพศ และความเช่ือ ไดแ้ก่ ความขดัแยง้ทางเช้ือชาติ ความขดัแยง้ทางเพศ ความขดัแยง้ทางศาสนา 
 3. ความขัดแย้งทางการเมือง อนัเกิดจากความแตกต่างทางความสมัพนัธ์ดา้นอ านาจ  
เช่น ความขดัแยง้ระหว่างพลเรือนกบัทหาร ระหว่างประชาชนกบัผูป้กครอง ระหว่างทอ้งถ่ินกบั
ส่วนกลาง และระหวา่งคู่แข่งทางการเมือง 
 ความขดัแยง้เหล่าน้ีเกิดข้ึนเม่ือผูถู้กกระท านั้นไม่ยนิยอมรับสภาพท่ีตอ้งตกเป็นเบ้ียล่าง
อีกต่อไป และจะมีปฏิกิริยาตอบโตจ้ากผูไ้ดป้ระโยชน์ในทางท่ีมุ่งรักษาสภาพหรือสถานะเดิมเอาไว ้
ซ่ึงก่อใหเ้กิดท่าทีต่อความขดัแยง้อยา่งใดอยา่งหน่ึงใน 5 ลกัษณะ ไดแ้ก่  1) ต่อตา้นการเปล่ียนแปลง 
(ปฏิกิริยา)  2) เปล่ียนแปลงแบบรักษาเน้ือในของเดิม (อนุรักษ)์  3) เปล่ียนแปลงแบบประสานผล 
ประโยชน์ แกเ้ป็นส่วน ๆ (ปฏิรูป)  4) เปล่ียนแปลงแบบไปพน้กรอบเดิม (ปฏิวติั)  และ 5) ผลท่ี
น่าจะเลวร้ายท่ีสุด คือ การเปล่ียนแปลงแบบไร้จุดหมาย (อนาธิปไตย) 

 เห็นไดว้่า ความรุนแรงมิใช่ความขดัแยง้ ความขดัแยง้เป็นปรากฏการณ์ธรรมดาของ
ชีวิตท่ีไม่อาจหลีกเล่ียงได ้แต่ความรุนแรงหาใช่เช่นนั้นไม่ แต่ความขดัแยง้อาจน าไปสู่ความรุนแรง
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ไดห้ากปฏิบติัต่อมนัไม่ถูกตอ้ง ความพยายามระงบัความขดัแยง้ดว้ยการปิดกั้นไม่ให้มนัแสดงตวั
ออกมา อีกทั้งไม่ขจดัรากเหงา้ของมนั อาจท าให้ความขดัแยง้ขยายตวัเป็นความรุนแรงไดท้ั้งส้ิน 
ทั้งน้ีโดยไม่จ าตอ้งพูดถึงการแกปั้ญหาความขดัแยง้โดยใชค้วามรุนแรงเขา้กระท ากบัคู่ขดัแยง้ซ่ึง
เท่ากบัเป็นการสร้างความรุนแรงในตวั และมกัส่งผลใหค้วามรุนแรงขยายตวัลุกลามไปดว้ย 

 

บทสรุป 
 

 ความขดัแยง้เกิดจากความแตกต่างกนัของมุมมองต่อส่ิงเดียวกนั ซ่ึงเป็นปรากฏการณ์
ธรรมดาของธรรมชาติและชีวิต ดงันั้น การวางท่าทีต่อความขดัแยง้จึงตอ้งยืนอยู่บนพื้นฐานแห่ง
ความเขา้ใจความเป็นธรรมดาขอ้น้ี โดยมองว่าความแตกต่างคือส่ิงท่ีจะท าใหเ้กิดความสมบูรณ์ เช่น 
มืดขดัแยง้กบัสว่างจึงท าให้มีวนัคืนท่ีสมบูรณ์ ดงัน้ีเป็นตน้ นอกจากความขดัแยง้ดา้นมุมมองแลว้ 
แมแ้ต่ในกรณีท่ีมีมุมมองเหมือนกนัในเร่ืองนั้น ๆ ก็ยงัอาจมีความขดัแยง้ในวิธีปฏิบติัไดอี้ก ซ่ึงก็
จ  าเป็นตอ้งมีการวางท่าทีท่ีถูกตอ้งวา่ คนแต่ละคนมีความถนดัแตกต่างกนั จึงเลือกวิธีปฏิบติัแตกต่าง
กนั ซ่ึงเม่ือปฏิบติัแลว้ยอ่มน าไปสู่เป้าหมายอนัเดียวกนัคือสันติภาพ หากสามารถวางท่าทีต่อมุมมอง
และวิธีท่ีแตกต่างไดเ้ช่นน้ี ความขดัแยง้จะน าไปสู่การสร้างสรรคส่ิ์งดีงามข้ึนในชีวิตและสงัคม 

 

แบบฝึกหัด  
 

 1. จงแสดงความเห็นต่อความหมายของความขดัแยง้ทุกชนิด 
 2. จงแสดงผงัความคิดของความขดัแยง้ทุกชนิดมา 1 ผงัความคิด 
 3. จงสร้างสญัลกัษณ์ท่ีส่ือถึงความขดัแยง้ในแง่มุมต่าง ๆ 1 สัญลกัษณ์ 
 4. จงอธิบายความขดัแยง้ทางการเมืองในสังคมไทย 
 5. จงแสดงความเหมือนและความแตกต่างของความขดัแยง้ตามแนวคิดทางการเมือง    

ทางมานุษยวิทยา  และทางสงัคมวิทยา 
 6. จงสังเคราะห์ความขดัแยง้ทางการเมืองในสังคมไทยเขา้ในนยัและประเภทของ 

ความขดัแยง้ทั้งสองชนิด 
 7. จงแสดงความสมัพนัธ์ของสาเหตุความขดัแยง้ท่ีก่อใหเ้กิดสถานการณ์ความขดัแยง้

มาหน่ึงอยา่ง 
 8. จงยกตวัอยา่งความขดัแยง้ในชีวิตประจ าวนัพร้อมทั้งแสดงสาเหตุ 
 9. ความขดัแยง้น าไปสู่ความสร้างสรรคแ์ละความหายนะไดอ้ยา่งไร 
 10. อธิบายวิธีจดัการกบัความขดัแยง้ตามทศันะของนกัศึกษา 
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