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บทคัดย่อ
บทความนี้ มีวตั ถุประสงค์เพือ่ นาเสนอรายละเอียดเกีย่ วกับการบริหารความขัดแย้งของพนักงานข้ามชาติภายใต้ความแตกต่าง
ทางมิติวฒ
ั นธรรมของฮอฟสเทด โดยได้ทาการศึกษาความหมายและบทบาทหน้าที่ของพนักงานข้ามชาติทถ่ี ือเป็ นหัวใจสาคัญต่อการ
ดาเนินธุรกิจระหว่างประเทศ ซึง่ ในการขยายธุรกิจของบริษทั ข้ามชาตินนั ้ จะมีการส่งพนักงานข้ามชาติไปยังสานักงานสาขาในต่างประเทศ
จึงเป็ นธรรมดาทีจ่ ะเกิดความขัดแย้งในการดาเนินงานจากความแตกต่างทางวัฒนธรรม การศึกษาความแตกต่างทางมิตวิ ฒ
ั นธรรมของฮอฟ
สเทด ถือเป็ นแนวทางหนึ่งทีส่ ะท้อนถึงมุมมองวัฒนธรรมในมิตติ ่าง ๆ 6 มิติ ได้แก่ ระยะห่างเชิงอานาจ ความเป็ นปั จเจกชนและกลุ่มนิยม
ความเป็ นชายกับความเป็ นหญิง การหลีกเลีย่ งความไม่แน่ นอน การมุ่งเน้นเป้ าหมายระยะยาว และการผ่อนผันและการควบคุม ซึ่งการ
เรียนรูแ้ ละทาความเข้าใจถึงความแตกต่างทางวัฒนธรรมในแต่ละมิติ จะเป็ นประโยชน์ต่อการเสนอแนวทางสาคัญ ในการบริหารความ
ขัดแย้งของพนักงานข้ามชาติภายใต้ความแตกต่างทางมิตวิ ฒ
ั นธรรม ซึ่งส่งผลให้เกิดประสิทธิภาพในการทางาน จนนาไปสู่ความสาเร็จใน
การดาเนินธุรกิจระหว่างประเทศ
คาสาคัญ: พนักงานข้ามชาติ การบริหารความขัดแย้ง ความแตกต่างทางมิตวิ ฒ
ั นธรรมของฮอฟสเทด

Abstract
This article aims to present circumstances regarding conflict management of expatriates based upon Hofstede’s cultural
dimension differences by reviewing terms and roles of expatriates which are considered as the heart of international business. In
business expansion of multinational corporations, expatriates are normally sent to overseas branch offices, which is common for
conflicts to arise from cultural differences. A study of Hofstede’s different cultural dimensions therefore is a way which reflects
six different cultural dimensions: Power Distance, Individualism/ Collectivism, Masculinity/ Femininity, Uncertainty Avoidance,
Long Term Orientation, and Indulgence/ Restrained. Learning and understanding cultural differences in each dimension will be
beneficial in proposing an important guideline for the conflict management of expatriates under cultural differences, which can
result in effective performance that leads to success in international business.
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การบริหารความขัดแย้งของพนักงานข้ามชาติภายใต้ความแตกต่างทางมิต…
ิ

สิญาธร นาคพิน และคณะ

1. บทนา
ในสังคมปั จจุบนั ธุร กิจมีก ารขยายตัว มากขึ้น อย่ า ง
รวดเร็วจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี สภาพแวดล้อมของ
ยุคโลกาภิวฒ
ั น์ และการเปิ ดเสรีดา้ นการค้าและการลงทุนระดับ
สากล การเพิ่มโอกาสทางการค้าและการลงทุน ให้ค รอบคลุม
ตลาดต่างๆ ในนานาประเทศทัวโลกได้
่
นนั ้ แต่ละองค์กรธุรกิจ
จะต้ อ งปรับ ตัว และบริห ารองค์ ก รให้ เ ท่ า ทัน สถานการณ์ ท่ี
เปลี่ย นแปลงอยู่ต ลอดเวลา แม้ว่าการติดต่ อ ระหว่างประเทศ
ส า ม า ร ถ ก ร ะ ท า ไ ด้ อ ย่ า ง ก ว้ า ง ข ว า ง แ ล ะ ง่ า ย ด า ย
(Duangsoongnern, 2013) และก่อให้เกิดประโยชน์มากมายต่อ
ธุรกิจ ทัง้ เป็ นการพัฒนาและขยายตัวทางเศรษฐกิจและการค้า
ระหว่างประเทศเพิม่ มากขึน้ ด้วย แต่ในการดาเนินธุรกิจระหว่าง
ประเทศนัน้ มีความแตกต่างจากธุรกิจในประเทศ การจะขยาย
ธุ ร กิจ ไปยัง ต่ า งประเทศ บริษัท ข้า มชาตินัน้ ๆ ต้อ งมีก ารส่ ง
พนั ก งานไปท างานในบริ ษั ท ลู ก หรื อ ส านั ก งานสาขาใน
ต่างประเทศ เพื่อเป็ นตัวแทนของบริษทั
ซึ่งส่วนใหญ่มกั จะ
เป็ น ผู้บ ริห ารระดับ กลางถึง ระดับ สูง โดยพนัก งานข้า มชาติ
เหล่ า นี้ ม ีบ ทบาทส าคัญ อย่ า งยิ่ง ในการเป็ น ตัว กลางของการ
สื่อ สารระหว่ า งบริษัท แม่ แ ละบริษัท ลู ก อีก ทัง้ ยัง เป็ นผู้ว าง
นโยบายในการบริห ารงานด้า นต่ า ง ๆ รวมทัง้ กระบวนการ
ตัดสิน ใจและการแก้ไขปั ญหา ซึ่งบทบาทหน้าที่ของพนักงาน
ข้า มชาติม ีผ ลอย่ า งมากต่ อ ความส าเร็จของการด าเนิน ธุร กิจ
ระหว่างประเทศ (Darawong, 2013) การที่พ นักงานข้ามชาติ
เข้า ไปร่ ว มบริห ารงานด้า น ต่ า ง ๆ ทัง้ การก ากับ ดูแ ล และ
สนับสนุ นการดาเนินการทางธุรกิจ อาจพบเจอความขัดแย้งใน
การด าเนิ น งาน เนื่ อ งจากแต่ ล ะประเทศมีว ัฒ นธรรมที่เ ป็ น
ตัว กาหนดแนวคิดที่ส่ งผลให้พ ฤติกรรมการแสดงออกในการ
ทางานมีความแตกต่างกัน
การที่บริษัทข้ามชาติเข้าไปดาเนินธุรกิจในภูมภิ าค
ต่าง ๆ รวมทัง้ ประเทศไทย ส่วนใหญ่มา จากประเทศทีม่ คี วาม
เจริญและมีการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีแล้ว โดยบริษัทข้าม
ชาติเหล่านัน้ ได้มกี ารถ่ายทอดกระบวนการผลิต เทคโนโลยีการ
บริหารจัดการ ตลอดจนทาให้เกิดการจ้างงาน คนในท้องถิน่ ซึง่
ส่งผลดีให้กบั ประเทศนัน้ ๆ (Duangsoongnern, 2013) โดยจาก
ผลดีท งั ้ หลายนัน้ เป็ น เหตุ ผ ลให้ธุ ร กิจระหว่า งประเทศมีการ
ขยายตัวขึ้นเรื่อย ๆ สาหรับบริบทในประเทศไทย การเข้ามา
ของบริษัทข้ามชาติมกี ารขยายตัวมากขึน้ จากข้อมูล สถิติการ
ล งทุ น จากต่ างปร ะ เทศ ข อ ง The Board of Investment of
Thailand (2018) พบว่ า ในปี 2561 การลงทุ น โดยตรงจาก
ต่างประเทศ มีโครงการทีไ่ ด้รบั การอนุมตั ิ จานวน 396 โครงการ
คิดเป็ น มูล ค่าการลงทุนจากต่างประเทศสุทธิ (FDI) ประมาณ
121,086 ล้านบาท เมือ่ เปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2560
มีโครงการทีไ่ ด้รบั การอนุมตั สิ ่งเสริมการลงทุนเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 14
โดยเหตุ ผ ลหลั ก ของการเข้ า มาล งทุ น ในประ เทศ ไ ทย
เนื่องมาจากประเทศไทยมีความได้เปรียบด้านยุทธศาสตร์ท่ตี งั ้

ซึ่งเปรีย บเป็ น ประตู สู่ใจกลางเอเชีย มีทรัพ ยากรธรรมชาติท่ี
อุดมสมบูรณ์ ประกอบกับแรงงานทีม่ ฝี ี มอื และประสิทธิภาพ ยัง
ช่วยดึงดูดนักลงทุนต่างชาติ เสริมสร้างความมังคั
่ งให้
่ ธุรกิจและ
พัฒ นาอุ ต สาหกรรมของประเทศ (Duangsoongnern, 2013)
อย่ างไรก็ต ามอย่ างที่กล่ าวข้างต้น จริงอยู่ท่ีการดาเนิน ธุร กิจ
ระหว่างประเทศก่อให้เกิดประโยชน์มากมาย อาทิเช่น ทาให้เกิด
การจ้า งแรงงานคนไทยเพิ่ม ขึ้น แรงงานได้ร ับ การถ่ า ยทอด
เทคโนโลยีในด้านต่าง ๆ ที่ใช้ในการปฏิบตั งิ าน แต่การดาเนิน
ธุร กิจระหว่างประเทศที่บริษัทในประเทศหนึ่งจะเข้ามาลงทุน
และทาธุรกิจกับอีกประเทศหนึ่ง ย่อมต้องมีการทางานร่วมกัน
และคงเป็ นเรื่องปกติทจ่ี ะเกิดปั ญหาจากความแตกต่าง ไม่ว่าจะ
เป็ นในเรื่องของภาษา แนวคิด และวัฒนธรรม จนอาจทาให้เกิด
ความขัดแย้งในการดาเนินงานขึน้ ได้
ความขัด แย้ง คือ สถานการณ์ ห รือ การกระท าของ
มนุ ษ ย์ท วั ่ ไปที่ม ีค วามสัม พัน ธ์ต่ อ กัน เกิด ความไม่เ ข้า ใจกัน
เนื่องจากพื้นฐานส่วนบุคคลที่มคี วามแตกต่างกัน ไม่ว่าจะเป็ น
การคิด ค่ านิย ม ความเชื่อ พฤติกรรมทางสังคม เจตคติและ
กระบวนการทางาน ซึ่งความขัดแย้งถือเป็ นเรื่องปกติท่เี กิดขึ้น
โดยเฉพาะเมื่ออยู่ในระบบสังคม ยิง่ สังคมมีขนาดใหญ่มากขึ้น
ยิ่ง มีโ อกาสที่จ ะเกิด ความขัด แย้ง ได้ม ากยิ่ง ขึ้น การบัน ทึก
ประวัติศ าสตร์ข องมนุ ษ ยชาติ ได้มหี ลักฐานอ้างอิงถึง ปั ญ หา
ความขัดแย้งเกีย่ วกับข้อพิพาทระหว่างสามีภรรยา ระหว่างคน
ในครอบครัวเดียวกัน ระหว่างเพือ่ นบ้าน ระหว่างชนเผ่าต่างชาติ
พันธุ์ ระหว่างผูร้ ่วมงาน ระหว่างองค์กร ระหว่างชุมชน ระหว่าง
ประชาชนกับรัฐบาล และระดับระหว่างประเทศ (Wongnasri,
2015) เมื่อเกิดความขัดแย้งขึ้น มนุ ษย์ทุกคนต่างพยายามหา
วิธกี ารแก้ปัญหา เพือ่ ลดความขัดแย้งทีอ่ าจเกิดขึน้ สาหรับการ
ดาเนินธุรกิจระหว่างประเทศผูบ้ ริหารและพนักงานข้ามชาติ จึง
จาเป็ นต้องบริหารความขัดแย้งทีอ่ าจเกิดขึน้ จากความแตกต่าง
ทางรากฐานความคิดและวัฒนธรรม เมื่อ วัฒนธรรมมีความ
แตกต่างกัน ย่อมส่งผลให้พฤติกรรมของพนักงานแต่ละบุคคล
แตกต่างกันไปด้วย (Dartey-Baah, 2013) ทัง้ นี้การมุ่งหาแต่วธิ ี
แก้ปัญหาเพียงอย่างเดียวอาจไม่สาคัญเท่าการทาความเข้าใจ
เกีย่ วกับธรรมชาติของความขัดแย้งอย่างถ่องแท้ เมือ่ เข้าใจถึง
ที่มาของความขัดแย้งที่เกิดขึน้ แล้ว ผู้บริหารและพนักงานข้าม
ชาติอ าจปรับ ตัว และเรีย นรู้ถึง วัฒ นธรรมของประเทศนัน้ ๆ
เพื่อ ให้ส ามารถด าเนิ น งานไปได้อ ย่ า งราบรื่น และให้ง านมี
ประสิทธิภาพสูงสุด เพือ่ สนองตอบความพึงพอใจของทุกฝ่ าย
หากพูดถึงความแตกต่างทางมิติวฒ
ั นธรรม ถือเป็ น
ปั ญหาหลักที่ทาให้เกิดความขัดแย้งของบริษัทข้ามชาติ เหตุ
เพราะวัฒ นธรรมถือ เป็ น ปั จ จัย ส าคัญ ในการก าหนดรูป แบบ
พฤติกรรมของมนุ ษย์ในแต่ละสังคมแต่ละประเทศ เมือ่ มนุ ษย์ม ี
ความคิด และพฤติกรรมทีแ่ ตกต่างกัน (Sangchoey, 2012) อาจ
ทาให้มคี วามคิดเห็นไม่ตรงกัน จนเกิดเป็ นความขัดแย้งในการ
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ทางาน ซึ่งเป็ นหน้าทีท่ ผ่ี บู้ ริหารต้องบริหารจัดการความขัดแย้ง
นี้ โดยการทาความเข้าใจและเรียนรู้ถึงความแตกต่างทางมิติ
วัฒนธรรมของประเทศต่างๆ เพื่อเป็ นประโยชน์ต่อความสาเร็จ
ในการดาเนิน ธุร กิจ Cullen and Parboteeah (2008) กล่ าวว่า
วัฒนธรรมเป็ นสิง่ ทีเ่ กีย่ วพันกับการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ
อย่ างแยกออกจากกัน ไม่ไ ด้ บุค คลในแต่ ล ะสังคมมีค วามเชื่อ
ค่ า นิ ย ม แนวคิ ด และแนวปฎิ บ ัติ ท่ี แ ตกต่ า งกัน ในการใช้
ชีว ิต ประจ าวัน ซึ่ง วัฒ นธรรมถือ เป็ น ตัว บ่ ง บอกถึง บุ ค คลใน
ประเทศนัน้ ๆ โดยผู้บริหารองค์กรบริษัทข้ามชาติจาเป็ น ต้อ ง
ปรับกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับวัฒนธรรมของประเทศต่าง ๆ เพื่อ
ลดผลกระทบและความเสีย่ งทีอ่ าจเกิดขึน้ และสร้างความส าเร็จ
ในการด าเนิ น ธุ ร กิจ ทัง้ นี้ การศึก ษาความแตกต่ า งทางมิติ
วัฒ นธรรมของฮอฟสเทด ถือ เป็ น แนวทางหนึ่ ง ที่ส ะท้อ นถึง
มุม มองวัฒ นธรรมในมิติต่ า ง ๆ (Hofstede et al., 2010) ซึ่ง
ปั จจุบนั สามารถจาแนกมิตวิ ฒ
ั นธรรมทีส่ าคัญได้ 6 มิติ ได้แก่ 1)
ระยะห่างเชิงอานาจ (Power Distance) เป็ นการวัดระดับความ
ไม่เท่าเทียมกันของบุคคลในสังคม 2) ความเป็ นปั จเจกชนและ
กลุ่มนิยม (Individualism/Collectivism) เป็ นการวัดระดับความ
ผูกพันระหว่างบุคคล การเน้นให้ความสาคัญกับความเป็ นตัวเอง
หรือหมู่คณะ 3) ความเป็ นชายกับความเป็ นหญิง (Masculinity/
Femininity) เป็ นการวัดระดับการให้ความสาคัญกับบทบาททาง
เพศ 4) การหลี ก เลี่ ย งความไม่ แ น่ นอน ( Uncertainty
Avoidance) เป็ นการวัด ระดับ ความรู้ ส ึก ที่ถู ก คุ ก คามด้ ว ย
สถานการณ์ ท่คี ลุ มเครือ หรือ ความไม่แน่ น อน 5) การมุ่งเน้ น
เป้ าหมายระยะยาว (Long Term Orientation) เป็ นการวัดระดับ
การให้ความสาคัญ กับอนาคต และ 6) การผ่อนผันและการ
ควบคุม (Indulgence/Restrained) เป็ นการวัดระดับการควบคุม
ความปรารถนาหรือความต้องการ (Chat-uthai, 2015) จากมิติ
วัฒ นธรรมทัง้ 6 มิติ ถือ เป็ นปั จ จัย ที่ม ีอิท ธิพ ลต่ อ การแสดง
ความคิด และพฤติกรรมทีแ่ ตกต่างกันออกไป ซึ่งส่งผลต่อการ
เกิดความขัดแย้งในการดาเนินธุรกิจระหว่างประเทศ
ด้วยเหตุทก่ี ารดาเนินธุรกิจระหว่างประเทศย่อมต้อง
พบเจอกับความแตกต่างทางวัฒนธรรมทีห่ ลีกเลีย่ งไม่ได้ และยัง
เป็ นปั จจัยทีม่ อี ทิ ธิพลต่อความคิด ค่านิยม ความเชื่อ พฤติกรรม
ทางสังคม เจตคติและกระบวนการทางานของคนในองค์กรให้
มีความแตกต่างกัน ดังนัน้ การให้ความสาคัญและ ทาความ
เข้าใจถึงความแตกต่างทางวัฒนธรรม จึงเป็ นสิง่ จาเป็ นส าหรับ
การบริหารความขัดแย้งของบริษทั ข้ามชาติ การศึกษาในครัง้ นี้
จึงมุ่งเน้ น ศึกษา
มิติว ฒ
ั นธรรมของฮอฟสเทด (Geert
Hofstede) ทฤษฎีความแตกต่างทางวัฒนธรรม 6 มิติ ซึ่งจะ
เป็ นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการองค์กร ทัง้ การบริหารความ
แตกต่างทางวัฒนธรรมทีม่ ผี ลต่อความขัดแย้งในการปฏิบตั งิ าน
การปรับกลยุทธ์ ตลอดจนการเตรียมความพร้อมของพนักงาน
ข้า มชาติใ ห้ส ามารถปรับตัว ให้เ ท่า ทัน กับ ความเปลี่ย นแปลง
ภายใต้บริบททางสังคมของธุรกิจระหว่างประเทศที่เปลี่ย นไป
การเข้าใจถึงวัฒนธรรมของประเทศต่าง ๆ จะส่ งผลดีต่อการ
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บริหารความขัดแย้งของผู้บริหารเองและต่อองค์กรบริษทั ข้าม
ชาติในท้ายทีส่ ุด

2. ความหมายและบทบาทหน้ า ที่ ข องพนั ก งาน
ข้ามชาติ
การบริห ารทรัพ ยากรมนุ ษ ย์ถือเป็ น หัว ใจสาคัญใน
การดาเนินธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็ นบริษทั ภายในประเทศหรือบริษัท
ข้า มชาติ เพราะมนุ ษ ย์ถือ เป็ น ทรัพ ยากรที่ม ีค่ า มากที่สุ ด ใน
องค์ก ร เป็ น ผู้แ สดงบทบาทในองค์ก ร ก าหนดนโยบายและ
แผนการดาเนินงาน รวมไปถึงการลงมือปฏิบตั งิ าน ซึ่งถือเป็ น
ปั จ จัย ขับ เคลื่อ นการด าเนิน งานของธุ ร กิจ ให้ม ี การพัฒนาอยู่
ตลอดเวลา ทัง้ นี้ หากพูดถึงบริษทั ข้ามชาติ พนักงานข้ามชาติ
คงเป็ นทรัพยากรมนุษย์ทม่ี คี วามสาคัญทีส่ ุดในการดาเนินธุรกิจ
ระหว่างประเทศ
Darawong (2013) ได้ให้ค วาม หมายว่าพนักงาน
ข้ามชาติ (Expatriate) หมายถึง พนักงานที่เป็ นตัวแทนนของ
บริษทั ทีไ่ ด้รบั มอบหมายให้ไปทางานในบริษทั ลูกหรือสานักงาน
สาขาในต่างประเทศ ซึ่งส่วนใหญ่มกั จะเป็ นผูบ้ ริหารระดับกลาง
ถึงระดับสูง ซึง่ ถือได้ว่าพนักงานข้ามชาติเป็ นทรัพยากรมนุ ษย์ท่ี
มีความสาคัญต่อการดาเนินธุรกิจระหว่างประเทศ จากบทบาท
หน้าทีด่ งั ต่อไปนี้
1) วางแผนในการบริห ารงานด้านต่ าง ๆ ให้มกี าร
ดาเนินงานไปในทิศทางเดียวกัน และกาหนดวัฒนธรรมองค์กร
ระหว่างบริษทั แม่และบริษทั ลูกให้มกี ารทางานทีค่ วามสอดคล้อง
กัน (Pojsupap & Khasasin, 2017)
2) กาหนดนโยบายกากับดูแ ลกิจการที่ดี โดยการ
ปรับ นโยบาย กลยุ ท ธ์ และแนวทางในการปฏิ บ ัติ ง านให้
สอดคล้องกับบริบทและวัฒนธรรมของประเทศที่เป็ นที่ตงั ้ ของ
ส านั ก งาน สาขา ( Napathorn, 2017 ; Nontakaew Ferry &
Luekitinan, 2018)
3) สนับสนุ นการดาเนินธุรกิจประจาวันของพนักงาน
ท้ อ งถิ่ น ใน บริ ษั ท ลู ก ร ว มถึ ง การ ถ่ ายทอดความรู้ แ ละ
ประสบการณ์ให้แก่ผบู้ ริหารท้องถิน่ เพื่อให้เกิดความเข้าใจและ
นาไปถ่ายทอดสู่พนักงานระดับล่างให้มกี ารปฏิบตั ิงานได้อย่ าง
ถูกต้องเหมาะสม
4) เป็ นตัวกลางในการประสานงานเพื่อให้บริษทั แม่
และบริษทั ลูกเกิดความเข้าใจตรงกัน
5) รายงานผลการด าเนิ น งานของบริษัทลูก ให้แก่
บริษทั แม่ทราบอย่างสม่าเสมอ
ในการส่ ง พนั ก งานข้ า มชาติ เ ข้ า ไปท างานใน
สานักงานสาขาในต่างประเทศจึงเป็ นปั จจัยสาคัญอย่างยิง่ ในการ
ดาเนินธุรกิจระหว่างประเทศ ด้วยบทบาทหน้าทีท่ ส่ี าคัญทีม่ ีผล
ต่ อ การบริห ารองค์ก รให้ม ีป ระสิท ธิภ าพ นอกจากนี้ ในการ
บริหารพนักงานข้ามชาติกถ็ อื เป็ นหัวใจสาคัญ เพราะหากมีการ
บริ ห ารพนั ก งานข้ า มชาติ ท่ี ม ีป ระสิ ท ธิ ผ ล ก็ จ ะท าให้ ก าร
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การบริหารความขัดแย้งของพนักงานข้ามชาติภายใต้ความแตกต่างทางมิต…
ิ
บริหารงานและการประสานงานระหว่างสานักงานใหญ่ในบริษทั
แม่กบั บริษัทลูกหรือสานักงานสาขา ในต่างประเทศเกิดความ
เข้าใจตรงกันและดาเนินงานไปในทิศทางเดียวกันอย่างราบรื่น
( Chitakornkijsilp, 2003; Napathorn, 2017) ซึ่ ง ส่ งผ ลต่ อ
ความสาเร็จในการดาเนินธุรกิจระหว่างประเทศ

3. การบริหารความขัดแย้ง
3.1 ความหมายของความขัดแย้ง
เมื่ อ มนุ ษย์ อ ยู่ ร วมกัน เป็ นสัง คม ความขัด แย้ ง
(Conflict) ถือเป็ นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติท่จี ะเกิดขึ้น อาจ
มาจากความรูส้ กึ ของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลตัง้ แต่ 2 คนขึน้ ไปทีม่ ี
ความคิดที่ต่างกันไป ทาให้เกิดความไม่เข้าใจกัน ซึ่งที่มาของ
ความขัด แย้ง นั น้ อาจเกิด ขึ้น เนื่ อ งจากความแตกต่ า งทาง
วัฒนธรรมทีเ่ ป็ นตัวกาหนดรูปแบบทางความคิด ค่านิยม ความ
เชื่อ และพฤติกรรมการแสดงออกของบุคคลในแต่ละสังคมให้ม ี
ความแตกต่างกันออกไป (Sangchoey, 2012) เมือ่ ต้องทางาน
ร่วมกัน มีการแลกเปลี่ยนความคิดอาจทาให้เกิดปั ญหาขึ้น ได้
ความขัดแย้งเป็ นเรือ่ งปกติทเ่ี กิดขึน้ ได้ตลอดเวลาซึ่งไม่สามารถ
หลีกเลีย่ งได้ (Vatanasapt, 2004; Thakore, 2013; Yirik et al.,
2015) ทัง้ ในตัวเราเอง ครอบครัว ชุมชน องค์กร ประเทศหรือ
ระหว่างประเทศทีม่ คี วามหลากหลายและความแตกต่างกัน โดย
ความแตกต่างกันดังกล่าวเป็ นปั จจัยทีส่ ่งผลให้เกิดความขัดแย้ง
ขึ้น ซึ่งถือ ว่าเป็ นเรื่องธรรมดาทัวไปจนอาจกล่
่
าวได้ ว่า ความ
ขั ด แ ย้ ง เ ป็ น ส่ ว น ห นึ่ ง ข อ ง ก า ร ด า เ นิ น ง า น ใ น อ ง ค์ ก ร
(Monataraphadung, 2016) การที่ค นหมู่ม ากต้อ งมาท างาน
ร่วมกันอาจเกิดการไม่เห็น ด้วยหรือการไม่ล งรอยกันจนท าให้
เกิดความรูส้ กึ ไม่พอใจ ซึ่งเป็ นทีม่ าของความขัดแย้งระหว่างกัน
(Robbins & Judge, 2013; Wongnasri, 2015; Wongwanich
& Laohavichien, 2017)
หากจะพูดว่าความขัดแย้งเป็ นเรือ่ งทีใ่ ห้ผลทางลบคง
ไม่ใช่เสมอไป ขึ้นอยู่กบั พื้นฐานความคิดหรือมุมมองต่อความ
ขัดแย้งของแต่ละคน หากมีการบริหารความขัดแย้งทีเ่ หมาะสม
ก็จะก่อให้เกิดการเปลีย่ นแปลงด้านความสัมพันธ์ระหว่างกันใน
ทางบวก ซึ่งจะช่วยให้เกิดการเรียนรู้ความขัดแย้งระหว่า งกัน
และเป็ นโอกาสในการสร้ า งความสั ม พัน ธ์ ท่ี ดี ข้ึน อี ก ครั ง้
(Suteetorn, 2017) นอกจากนี้ ในการสร้างความสัมพันธ์ทเ่ี ข้าใจ
กันแล้วหรือความขัดแย้งทีไ่ ด้รบั การแก้ไข ก็จะสามารถนาไปสู่
ผลลัพธ์ของการดาเนินงานทีร่ าบรื่นและมีประสิทธิภาพได้ อาจ
กล่ าวได้ว่า ความขัดแย้งถือ เป็ น ตัว กระตุ้น ให้อ งค์กรเกิดการ
พัฒนา มีการคิดและหาวิธกี ารแก้ไขปั ญหาอยู่ตลอดเวลา ซึ่งยัง
เป็ นผลให้ผคู้ นในองค์กรมีความสามัคคีกนั มีการทางานเป็ นทีม
เวิร์ค และหันหน้าปรับความเข้าใจกัน ร่วมหาวิธกี ารบริหารงาน
ให้เกิดความสมดุล เพือ่ ขจัดปั ญหาความขัดแย้งให้หมดไป
3.2 สาเหตุของความขัดแย้ง

สิญาธร นาคพิน และคณะ

ในการบริหารความขัดแย้งนัน้ ก่อนอื่นผูบ้ ริหารควร
หาถึงสาเหตุของการเกิดความขัดแย้งเพือ่ ให้ทราบและเข้าใจถึง
ต้นตอของปั ญหาได้อย่างชัดเจน เพราะเมื่อผู้บริหารทราบถึง
ปั ญ หาของความขัด แย้ง แล้ว ว่ า มีส าเหตุ เ กิด จากอะไร ก็จ ะ
สามารถเลือกใช้วธิ กี ารหรือเทคนิคในการบริหารความขัดแย้งได้
อย่ า งเหมาะสม โดยสาเหตุ ข องความขัด แย้ง ตามที่ Moore
(2014) กล่าวไว้ประกอบด้วย 5 ประการหลัก ดังนี้
1) ความขัดแย้งจากข้อมูล (Data Conflict) เป็ นความ
ขัดแย้งจากการได้รบั ข้อมูลที่ไม่เพียงพอต่อการทางาน การมี
ข้อมูลทีไ่ ม่สอดคล้องหรือผิดประเด็นจากงาน การตีความหมาย
ของข้อมูลไปในทางทีผ่ ดิ ไปจากจุดมุง่ หมาย (Panyapong et al.,
2012; Moore, 2014) การได้ร บั ข้อ มูล ผิดพลาดซึ่งอาจมาจาก
การสือ่ สารบกพร่อง (Ruangrit & Noirit, 2017)
2) ความขัดแย้งจากผลประโยชน์ (Interest Conflict)
เป็ น ความขัดแย้งจากการแย่ งชิงทรัพ ยากรที่ มอี ยู่อย่ างจากัด
เพื่อตอบสนองความต้องการของตัว เองหรือ กลุ่ มของตน เมื่อ
ทรัพยากรมีไม่เพียงพอจึงทาให้เกิดการแข่งขัน แย่งชิง เพื่อให้
ตนเองสามารถบรรลุตามเป้ าหมาย จนอาจละเลยถึงความรู้สกึ
ของเพื่อ นร่วมงานและผู้อ่นื (Robbins & Judge, 2013) แม้ว่า
ส่วนใหญ่ในทุกองค์กรจะมีการจัดสรรทรัพยากรให้ทุก ๆ ฝ่ าย
แล้ว เมือ่ ต่างฝ่ ายต่างเห็นว่าเกิดความไม่ยุตธิ รรมในการจัดสรร
ทรัพยากร แต่ในความรูส้ กึ ของมนุ ษย์ หากตนไม่ได้รบั ในสิง่ ทีด่ ี
ก็จะมองว่าไม่มคี วามยุตธิ รรมสาหรับตน และรูส้ กึ ว่าตนเองต้อง
สูญเสีย ผลประโยชน์ ย่อ มเกิดความไม่พ อใจ ความขัดแย้ งใน
เรื่อ งผลประโยชน์ จึง เป็ น สิ่ง ที่เ ห็น ได้ช ดั และเกิด ขึ้น ในสังคม
ทัวไป
่ ซึ่งอาจนาไปสู่การแบ่งพรรคแบ่งพวก ขาดความสามัคคี
ในองค์กร (Moore, 2014)
3) ความขัด แย้ ง ทางด้ า นโครงสร้ า ง (Structural
Conflict) เป็ นความขัดแย้งจากกระบวนการทางาน ระบบการ
ควบคุม ทีท่ าให้เกิดความขัดแย้งในบทบาทหน้าทีข่ องสมาชิกใน
องค์กร (Moore, 2014) โดยในแต่ละวันมีการเปลี่ยนแปลงอยู่
ตลอดเวลา มีงานหรือหน้าที่ใหม่เกิดขึ้น แต่องค์กร ก็ยงั คงยึด
โครงสร้ า งงานแบบเดิ ม ซึ่ ง เกิ ด ความ ไม่ ส อดคล้ อ งกับ
กระบวนการทางานที่เปลี่ยนไป จนเป็ นปั ญหาในการก าหนด
ความรับผิดชอบทีไ่ ม่ชดั เจน (Monataraphadung, 2016)
4) ความขัด แย้ง จากความสัม พัน ธ์ (Relationship
Conflict) เป็ นความขัดแย้งจากนิสยั หรือเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่
แตกต่างกันจนทาให้แต่ละฝ่ ายเกิดความไม่เข้าใจกัน (Moore,
2014) และอาจกระทบต่อการทางานร่วมกัน มีความเห็นต่างกัน
ซึง่ อาจทาให้ประสิทธิภาพในการทางานลดลง จากความสัมพันธ์
ทีเ่ กิดจากการไม่ไว้วางใจซึง่ กันและกัน
5) ความขัดแย้งจากค่ านิย ม (Value Conflict) เป็ น
ความขัด แย้ง จากภู ม ิห ลัง ทางสัง คมรากฐานความเชื่อ และ
วัฒนธรรมทีแ่ ตกต่างกัน ส่งผลให้ค่านิยมของแต่ละคนแตกต่าง
กันออกไป จนเกิดความขัดแย้งทางความคิดได้ (Moore, 2014;
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Conflict Management of Expatriates under Hofstede’s Cultural…
Ruangrit & Noirit, 2017) เช่น การทางานของบริษทั ข้ามชาติท่ี
มีความแตกต่างทางวัฒนธรรม คนตะวันตกมักมองว่าลูกน้องกับ
เจ้านายมีความเท่าเทียมกัน จึงมีความสัมพันธ์ทเ่ี ป็ นกันเอง ซึ่ง
มักขัดแย้งกับคนตะวันออก โดยเฉพาะคนไทยที่เคารพระบบ
อาวุโส ซึ่งลูกน้องจะให้เกียรติ และมีความสุภาพต่อเจ้านายเป็ น
อย่างมาก
3.3 ประเภทของความขัดแย้ง
นอกจากผู้บ ริห ารต้ อ งทราบถึง สาเหตุ ข องความ
ขัดแย้งแล้ว ยังมีประเภทของความขัดแย้งที่เป็ นตัวแบ่งปั ญหา
ของการท างานในแต่ ล ะระดับ ให้เ ห็น อย่ า งชัด เจนยิ่ง ขึ้น ซึ่ง
Monataraphadung (2016) ได้จาแนกประเภทของความขัดแย้ง
โดยพิจารณาจากทิศ ทางของการสื่อสารออกเป็ น 3 ประเภท
ดังนี้
1) ความขัดแย้งตามแนวตัง้ (Vertical Conflict) เป็ น
ความขัดแย้งที่เกี่ย วกับสายงานบังคับบัญชา ตัง้ แต่ ผู้บริห าร
ระดับสูงจนถึงพนักงานปฏิบตั ิการ โดยทัวไปมั
่
กมาจากความ
คิดเห็น ในด้านทรัพ ยากร ผลลัพ ธ์การปฏิบตั ิงาน การสื่อ สาร
แ ล ะ ก า ร ค ว บ คุ ม ข อ ง ผู้ บ ริ ห า ร ร ะ ดั บ สู ง ห รื อ หั ว ห น้ า
(Jongthammanurak, 2001) ทีพ่ นักงานหรือลูกน้องไม่เห็นด้วย
2) ความขัดแย้งตามแนวนอน (Horizontal Conflict)
เป็ น ความขัด แย้ง ที่เ กิด ขึ้น กับ ผู้บ ริห ารหรือ พนัก งานที่อ ยู่ใน
ระดับเดียวกัน ถึงแม้ว่าต่างฝ่ ายต่างมีอานาจอยู่ในระดับเดียวกัน
แต่ บ างคนอาจมีอ านาจบารมีม ากกว่ า (Jongthammanurak,
2001) จึงอาจส่งผลต่อความสัมพันธ์ การสื่อสาร
การ
ประสานงาน และความร่วมมือในการทางานทีข่ ดั แย้งกัน
3) ความขั ด แย้ ง ตามแนวทแยงมุ ม ( Diagonal
Conflict) เป็ นความขัดแย้งทีเ่ กิดขึน้ กับผูบ้ ริหารหรือผูป้ ฏิบตั งิ าน
ต่างระดับต่างสายงานบังคับบัญชา ซึ่งมักเกิดจากสายงานหนึ่ง
ได้เข้าไปก้าวก่ายในบทบาทหน้าทีข่ องอีกสายงานหนึ่งทีเ่ ห็นว่า
ปฏิบตั ิงานไม่เต็มที่ ความขัดแย้งในเรื่อ งดังกล่ าวเหล่ านี้อ าจ
ส่งผลกระทบในด้านบวกหรือด้านลบต่อองค์กรทางใดทางหนึ่งก็
ได้ และอาจท าให้ ก ารประสานงานมีปั ญ หา ส่ ง ผลต่ อ การ
ดาเนินงานขององค์กร
3.4 การบริหารความขัดแย้ง
การบริห ารความขัด แย้ง (Conflict management)
ถือเป็ นกระบวนการในการเปลีย่ นความขัดแย้งทีเ่ ป็ นการทาลาย
(Destructive Conflict) ให้กลายมาเป็ น ความขัดแย้งแบบการ
สร้างสรรค์ (Constructive Conflict) หากต้องอาศัยการบริห าร
อย่างมีศลิ ปะของผูบ้ ริหารทีจ่ ะทาให้ความขัดแย้งไม่ส่งผลลบต่อ
องค์การ ในขณะเดียวก็นาความขัดแย้งที่เกิดขึ้น มาจัดการให้
เกิด เป็ นความขัด แย้ ง แบบสร้ า งสรรค์ ไ ด้ ( Kakhay, 2012;
Darawong, 2016) ซึ่ง Thakore (2013) กล่าวว่า การเรียนรูใ้ น
การบริหารความขัดแย้งเป็ นสิง่ สาคัญทีม่ ปี ระสิทธิภาพสูงต่อการ
ทางานร่วมกันเป็ นทีม แม้จะมีคนหมู่น้อยที่มกั จะมองหาความ
ขัดแย้ง แต่การบริหารความขัดแย้งก็เป็ นสิง่ ทีเ่ กีย่ วข้องกับทักษะ
การแก้ไขปั ญหาความขัดแย้งของตัวเอง ทักษะการสือ่ สารความ
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ขัดแย้ง และการสร้างวิธกี ารบริหารความขัดแย้ งภายในองค์กร
การบริหารความขัดแย้งไม่ใช่เรื่องง่าย แต่ก็สามารถกระทาได้
โดยการเลือกใช้วธิ กี ารหรือเทคนิคในการบริหารความขัดแย้งให้
เหมาะสมกับสาเหตุและประเภทของปั ญหาที่เกิดขึน้ ซึ่งวิธกี าร
บริหารความขัดแย้งทีโ่ ดดเด่นและเป็ นทีร่ จู้ กั โดยทัวไป
่ คือ การ
บริห ารความขัดแย้งตามแนวคิดของ Thomas and Killmann
(2010) โดยเครือ่ งมือวัดรูปแบบความขัดแย้ง Thomas-Kilmann
Conflict Mode Instrument ซึ่งเป็ น การประเมินพฤติกรรมของ
แต่ละบุคคลในสถานการณ์ความขัดแย้ง โดยสถานการณ์ในทีน่ ้ี
หมายถึง ความขัดแย้งหรือความไม่ลงรอยกันระหว่างบุคคลสอง
บุคคล ซึง่ ในสถานการณ์ความขัดแย้งสามารถอธิบายพฤติกรรม
ของบุคคลได้ 2 มิติ คือ 1) การมุง่ ทีต่ นเอง (Assertiveness) เป็ น
ขอบเขตทีบ่ ุคคลพยายามจะตอบสนองความต้องการของตนเอง
และ 2) การให้ความร่วมมือ (Cooperativeness) เป็ นขอบเขตที่
บุ ค คลพยายามจะตอบสนองความต้ อ งการของผู้อ่ืน ซึ่ง
พฤติกรรมของบุคคลทัง้ 2 มิติ สามารถใช้เป็ นแนวทางในการ
กาหนด 5 วิธกี ารบริหารความขัดแย้งได้ดงั นี้

ภาพที่ 1 การบริหารความขัดแย้งตามแนวคิดของ Thomas
and Killmann (2010)
1) การแข่ ง ขัน (Competing) เป็ นวิธีก ารบริห าร
ความขัดแย้งทีม่ ุ่งเน้นการเอาชนะ เป็ นการมุ่งให้ความสาคัญที่
ตนเองสูงและไม่ให้ค วามร่ว มมือ กับผู้อ่ืน โดยฝ่ ายหนึ่งจะใช้
ความคิด ของตัว เองเป็ น หลัก ในการตัด สิน ใจว่ า ถู ก ต้อ งหรือ
เหมาะสม โดยไม่คานึงถึงผลกระทบต่ อ ฝ่ ายอื่น ซึ่งมีผลลัพธ์
ชนะ-แพ้
2) การร่วมมือ (Collaborating) เป็ นวิธกี ารบริหาร
ความขัดแย้งทีม่ งุ่ เน้นเป้ าหมายของตนเองและใน ขณะเดียวกัน
ก็ให้ความร่วมมืออย่างเต็มทีใ่ นการแก้ปัญหา กล่าวได้ว่า เป็ น
การมุ่งให้ความสาคัญทัง้ ตนเองและการให้ความร่วมมือกับผูอ้ ่นื
มีการแลกเปลีย่ นความคิดเห็นซึ่งกันและกัน อาจมีการสารวจถึง
ความไม่เห็นด้วยเพื่อเรียนรูถ้ ึงข้อมูลเชิงลึกของกันและกัน เพื่อ
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การบริหารความขัดแย้งของพนักงานข้ามชาติภายใต้ความแตกต่างทางมิต…
ิ
แก้ไขปั ญหา โดยมีการตัดสินใจร่วมกันของทัง้ สองฝ่ าย ซึง่ ทาให้
สามารถบรรลุเป้ าหมายของตนเองและยังเป็ นที่ยอมรับต่อฝ่ าย
อื่น ซึง่ มีผลลัพธ์ ชนะ-ชนะ
3) การประนี ประนอม (Compromising) เป็ น
วิธกี ารบริหารความขัดแย้งทีม่ ุ่งเน้นความพอใจของทัง้ สองฝ่ าย
มีการมุ่งให้ความสาคัญทีต่ นเองและให้ความร่วมมือกับผูอ้ ่นื ใน
ระดับปานกลาง คือแต่ละฝ่ ายต่างยินยอมที่จะยอมได้บางส่วน
และเสียบางส่วนที่ตนต้องการ เป็ นการพบกันครึ่งทาง ซึ่งการ
แก้ปั ญ หาที่เ กิดขึ้น ไม่อ าจสร้า งความพอใจแก่ท งั ้ สองฝ่ ายได้
อย่างเต็มทีต่ ามความต้องการ แต่มผี ลลัพธ์ ไม่มชี นะ-ไม่มแี พ้
4) การหลี กเลี่ ยง (Avoiding) เป็ น วิธีก ารบริห าร
ความขัด แย้ง ที่มุ่ง เน้ น การเลี่ย งปั ญ หา ไม่ใ ห้ค วามส าคัญกับ
ตนเองและไม่ใ ห้ค วามร่ ว มมือ กับ ผู้อ่ืน เป็ น วิธีท่ีท งั ้ สองฝ่ าย
เพิกเฉยและละเลยกับปั ญหาทีเ่ กิดขึน้ ไม่ส นใจและไม่ได้พูดถึง
ปั ญหา เพราะไม่ต้องการเผชิญความขัดแย้ง เป็ นการหลีกเลีย่ ง
ปั ญหาโดยการเลื่อนประเด็นออกไปจนกว่าจะปั ญหาดีขน้ึ หรือ
เชื่อว่าเมือ่ ถึงเวลาความขัดแย้งจะลดลงได้เอง ซึ่งมีผลลัพธ์ แพ้แพ้
5) การยิ น ยอม (Accommodating) เป็ นวิธีก าร
บริ ห ารความขัด แย้ ง ที่ มุ่ ง เน้ น เอาใจผู้ อ่ื น เป็ นการมุ่ ง ให้
ความส าคัญ ที่ต นเองต่ า และให้ค วามร่ ว มมือ กับ ผู้อ่ืน สูง ซึ่ ง
ตรงกัน ข้ามกับการแข่งขัน เป็ น ผู้เสีย สละ ดาเนิน การไปตาม
ความพอใจของผูอ้ ่นื แม้จะไม่เห็นด้วยก็ตาม อาจเป็ นการสร้าง
มิตรภาพอันดีงามต่อกัน โดยฝ่ ายหนึ่งเป็ นผูเ้ สียสละเป้ าหมาย
ของตนเพือ่ ให้อกี ฝ่ ายบรรลุเป้ าหมาย ซึง่ มีผลลัพธ์ แพ้-ชนะ
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4. ความแตกต่างทางมิ ติวฒ
ั นธรรมของฮอฟสเทด
ทฤษฎีค วามแตกต่ า งทางมิติว ัฒ นธรรมของฮอฟ
สเทด ถือเป็ นผลการศึกษาด้านวัฒนธรรมทีไ่ ด้รบั ความนิยมโดด
เด่นทีส่ ุด จากสาเหตุทม่ี คี วามครอบคลุมและมีการขยายแนวคิด
ด้านวัฒนธรรมที่สาคัญที่พฒ
ั นาขึ้นมาหลายทศวรรษ จากการ
ทบทวนวรรณกรรมทางวัฒนธรรมอย่างละเอียด (Yoo et al.,
2011) ในการศึกษาความแตกต่างทางมิตวิ ฒ
ั นธรรม ทีถ่ ูกค้นพบ
โดยศาสตราจารย์ฮอฟสเทด (Geert Hofstede) มีการเก็บข้อมูล
จากพนักงานกว่า 70 ประเทศทัวโลก
่
ในปี ค.ศ. 1967-1973
เพื่อ ส ารวจพฤติก รรมของพนั ก งานในสัง คมที่ม ีว ัฒ นธรรม
แตกต่างกัน โดยใช้แบบสารวจค่านิยมทางวัฒนธรรม (Values
Survey Module : VSM) (Hofstede, 1984) จากการสารวจ ได้
น าข้อ มูล ที่ไ ด้ม าวิเ คราะห์ และท าการวิจ ัย เชิง เปรีย บเทีย บ
จากนัน้ ก็ไ ด้พ ฒ
ั นารูปแบบความแตกต่ า งทางวัฒนธรรมของ
ประเทศต่าง ๆ โดยปั จจุบนั ประกอบด้วย 6 มิติ ซึง่ เป็ นประโยชน์
ต่อการบริหารจัดการองค์กรบริษทั ข้ามชาติทเ่ี ข้าไปดาเนินธุรกิจ
ในประเทศต่ าง ๆ รวมถึงการบริห ารความขัดแย้งจากความ
แ ต ก ต่ า ง ท า ง วั ฒ น ธ ร ร ม ข อ ง ป ร ะ เ ท ศ นั ้ น ๆ ไ ด้ ดี ข้ึ น
(Manotangworapan, 2010) โดยมีร ายละเอีย ดและคะแนน
ความแตกต่างในแต่ละมิตเิ ปรียบเทียบประเทศไทยกับประเทศที่
เข้ามาดาเนินธุรกิจในไทย ได้แก่ ประเทศญีป่ ่ นุ ประเทศเยอรมนี
และประเทศอเมริกา (The Board of Investment of Thailand,
2018) ซึ่งประเทศทีน่ ามายกตัวอย่างเปรียบเทียบ มีทงั ้ ประเทศ
ฝั ง่ ตะวัน ตกและตะวัน ออก เพื่อ ให้เห็น ถึงความแตกต่ า งทาง
วัฒนธรรมทีช่ ดั เจน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

Germany
92

USA
88 83
68

66 62 64 65
46

34

MAS

UAI

32

26

LTO

45 42 40

IND

ภาพที่ 2 คะแนนความแตกต่างทางมิตวิ ฒ
ั นธรรมของฮอฟสเทด
ที่มา: พัฒนาจาก http://www.hofstede-insights.com/product/compare-countries/

1) ระยะห่ างเชิ งอ านาจ (Power Distance: PDI)
เป็ นมิติท่วี ดั ระดับความไม่เท่าเทียมกันของบุคคลในสังคมจาก
อานาจทีแ่ ตกต่างกัน (Dartey-Baah, 2013) ทาให้ความสัมพันธ์

ของคนในสังคมมีการแบ่งแยกออกเป็ นกลุ่ม ๆ ในประเทศที่ม ี
ความแตกต่างทางอานาจสูง เป็ นสังคมทีม่ ลี าดับชัน้ ชัดเจน คน
ในสัง คมยอมรับ ในเรื่อ งล าดับ ชัน้ อ านาจในการตัด สิน ใจมัก
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ขึน้ อยู่กบั ผูบ้ ริหาร และประเทศทีม่ คี วามแตกต่างทางอานาจต่า
เป็ นสังคมทีม่ องทุกคนเท่าเทียมกัน ไม่ค่อยสนใจเรือ่ งลาดับชัน้
พนักงานทุกระดับเท่าเทียมกัน มีสทิ ธิ ์แสดงความคิดเห็นอย่าง
เต็มที่ อานาจในการตัดสินใจมาจากความคิดเห็นของทุกคนใน
ที ม ที่ ย อ ม รั บ แ ล ะ เ ห็ น ด้ ว ย ( Manotangworapan, 2 0 1 0 ;
Andreassi et al., 2014)
จากภาพที่ 2 สังเกตได้ว่าประเทศไทยมีระยะห่างเชิง
อานาจค่อนข้างสูง โดยมีคะแนน PDI เท่ากับ 64 และรองลงมา
ประเทศญี่ปุ่น เท่ากับ 54 ส่วนประเทศอเมริกาและเยอรมนี มี
คะแนน PDI ค่อนข้างต่า เท่ากับ 40 และ 35 ตามลาดับ แสดง
ให้เห็นว่า สังคมเอเชียอย่างประเทศไทยและญี่ป่ นุ มีการยอมรับ
เรื่อ งล าดับ ชัน้ และวรรณะทางสัง คม ผู้อ าวุ โ สหรือ ผู้บ ริห าร
ระดับสูงจะได้รบั การยอมรับในการออกอานาจและตัดสินใจ
การที่อ งค์กรต่ างประเทศจะเข้ามาดาเนิน ธุร กิจ ใน
ประเทศไทย อย่างประเทศอเมริกาและเยอรมนีทม่ี รี ะยะห่างเชิง
อ านาจต่ า ควรท าการศึก ษาเรื่อ งล าดับ ชัน้ ฐานะทางสัง คม
รวมถึงการให้ความสาคัญและให้ความเคารพนับถือผูอ้ าวุโสหรือ
ผู้ท่ดี ารงตาแหน่ งสูงกว่า เพื่อปรับตัวในการทางานร่วมกันและ
ถือเป็ นมารยาททีด่ ใี นการทาธุรกิจ เช่น การพูดคุยกับผูบ้ ริหาร
หรือผูอ้ าวุโสกว่าควรใช้คาพูดสุภาพและเป็ นทางการ เป็ นต้น
2) ค ว า ม เ ป็ น ปั จ เ จ ก ช น แ ล ะ ก ลุ่ ม นิ ย ม
(Individualism/Collectivism: IDV) เป็ น มิติท่วี ดั ระดับความ
ผูกพันระหว่างบุคคลในการให้ความ สาคัญกับความเป็ นตัวเอง
หรือ หมู่ค ณะ (Sangchoey, 2012) ในประเทศที่ม ีค วามเป็ น
ปั จเจกชนสูง เป็ นสังคมที่เน้นความสันโดษ มุ่งเน้นความเป็ น
อิ ส ระทางความคิด ถื อ สิท ธิส่ ว นบุ ค คลเป็ นส าคัญ
มี
พฤติ ก รรมในการใช้ ช ีว ิต ด้ ว ยการพึ่ง พาตัว เอง และมี ก าร
ตัดสินใจด้วยตัวเอง (Manotangworapan, 2010; Dartey-Baah,
2013) ส่วนประเทศทีม่ คี วามเป็ นปั จเจกชนต่า หรือมีความเป็ น
กลุ่มนิยม เป็ นสังคมทีม่ ุ่งเน้นการทางานเป็ นทีม มีการตัดสินใจ
ร่วมกัน มีพฤติกรรมการพึ่งพาอาศัยกันสูงในหมู่คณะ ถือเป็ น
การทางานทีเ่ น้นความสัมพันธ์แบบพวกพ้อง (Andreassi et al.,
2014) มุง่ สร้างความจงรักภักดี และความสัมพันธ์อนั ดี ระยะ
ยาว
จากภาพที่ 2 สังเกตได้ว่าประเทศไทยมีค วามเป็ น
ปั จเจกชนต่ า โดยมีคะแนน IDV เท่ากับ 20 และประเทศญี่ป่ นุ
เท่ า กับ 46 ในขณะที่ป ระเทศอเมริก า มีค ะแนน IDV สู ง สุ ด
เท่ากับ 91 รองลงมาคือประเทศเยอรมนี เท่ากับ 67 แสดงให้
เห็นว่า สังคมตะวันตกมีความเป็ นปั จเจกชนสูง ตรงกันข้ามกับ
ประเทศไทยทีม่ คี วามเป็ นกลุ่มนิยมสูง เป็ นสังคม เกาะกลุ่ม ให้
ความสาคัญกับการทางานร่วมกันเพื่อให้ได้รบั การยอมรับและ
ความเห็น ชอบจากทุ ก คนในทีม รวมถึง เป็ น การสร้า งความ
ปลอดภัยในเรือ่ งต่าง ๆ ทีม่ กี ารตัดสินใจร่วมกัน
การที่ป ระเทศอเมริก าและเยอรมนี เ ข้า มาด าเนิ น
ธุรกิจในประเทศไทยทีม่ คี วามเป็ นกลุ่มนิยมสูง (ยกเว้นประเทศ
ญี่ ปุ่ นที่ ม ีค วามเป็ นกลุ่ ม นิ ย มเช่ น กัน ) ควรเน้ น การสร้ า ง
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ความสัมพันธ์เป็ นพวกพ้องมากกว่าการทาธุรกิจทีอ่ งิ สัญญาตาม
ระบบทุนนิยมจากวัฒนธรรมตะวันตก การนัดรับประทานอาหาร
หรือร่วมดื่มสังสรรค์กนั ถือเป็ นการสร้างความสัมพัน ธ์ทด่ี ใี นการ
ทาธุรกิจร่วมกัน
3) ค ว า ม เ ป็ น ช า ย กั บ ค ว า ม เ ป็ น ห ญิ ง
(Masculinity/Femininity: MAS) เป็ นมิติ ท่ีว ัด ระดับ การให้
ความสาคัญกับบทบาททางเพศ สาหรับประเทศที่มวี ฒ
ั นธรรม
ความเป็ นชาย เป็ นสังคมทีม่ งุ่ เน้นการแข่งขันและยอมรับคนจาก
ความสาเร็จ ให้ความสาคัญกับวัตถุนิยม อานาจ และมักมีความ
คาดหวังทีจ่ ะก้าวหน้าในหน้าทีก่ ารงาน โดยมีรางวัล โบนัสการ
ทางาน เงิน ทองหรือ วัตถุส ิ่งของเป็ นแรงจูงใจ (Dartey-Baah,
2013) ผูน้ ามักเป็ นผูช้ ายทีเ่ ป็ นทีย่ อมรับ โดยหน้าทีก่ ารตัดสินใจ
มักขึ้นอยู่กบั ผู้ชาย ส่วนวัฒนธรรมที่มลี กั ษณะความเป็ น หญิง
เป็ นสัง คมที่ เ น้ น คนมากกว่ า งาน ให้ ค วามส าคัญ กับ ผู้ อ่ื น
(Andreassi et al., 2014) เน้ น คุ ณ ภาพชีว ิต มากกว่ า ที่จ ะมุ่ ง
แสวงหาความสาเร็จอย่างเข้มงวด ผูห้ ญิงถูกยอมรับให้เป็ นผูน้ า
ได้ สามารถอยู่ในตาแหน่งทีส่ งู กว่าผูช้ ายได้
จากภาพที่ 2 สังเกตได้ว่าประเทศไทยมีค วามเป็ น
ชายต่า โดยมีคะแนน MAS เท่ากับ 34 ในขณะทีป่ ระเทศญี่ปุ่น
มีคะแนน MAS สูงสุด เท่ากับ 95 รองลงมาคือประเทศเยอรมนี
และอเมริก า เท่ า กับ 66 และ 62 ตามล าดับ แสดงให้เห็น ว่า
ประเทศญี่ป่ ุนเป็ น สังคมที่มุ่งเน้ น การแข่งขัน และความส าเร็จ
เช่นเดียวกับสังคมตะวันตกทีม่ คี วามเป็ นชายค่อนข้างสูง ซึง่ ต่าง
จากประเทศไทยทีม่ คี วามเป็ นหญิงสูง มักให้ความสาคัญกับคน
มากกว่างาน เพราะโดยนิสยั คนไทยมีจติ ใจดี มีความใส่ใจผูอ้ ่นื
การทาธุร กิจกับประเทศไทยที่มคี วามเป็ น หญิง สูง
ควรมีการถ่อมตัวและเอาใจใส่ซ่งึ กันและกัน ให้ความเท่าเทียม
ผูห้ ญิงในการมีบทบาทและโอกาสทางการแข่งขันเท่ากับผู้ช าย
รวมถึงการเจรจาทางธุรกิจ และคานึงถึงความสุขในการทางาน
เป็ นสาคัญ
4) การหลี กเลี่ ยงความไม่แน่ นอน (Uncertainty
Avoidance: UAI) เป็ นมิตทิ ว่ี ดั ระดับความรูส้ กึ ทีถ่ ูกคุกคามด้วย
สถานการณ์ทค่ี ลุมเครือหรือความไม่แน่นอน (Yoo et al., 2011)
ในประเทศที่มกี ารหลีกเลี่ย งความไม่แน่ น อนสูง เป็ น สังคมที่
พยายามหลีกเลี่ยงความเสี่ยง ความไม่แน่ นอน มีกฎระเบียบ
ข้อ บังคับในการทางานมากมายเพื่อ ป้ อ งกัน ความเสี่ย งที่อาจ
เกิด ขึ้น ท าให้พ นัก งานมีค วามกดดัน ในการท างาน ไม่ก ล้า
ตัด สิน ใจคนเดีย ว ต้ อ งตัด สิน ใจร่ ว มกัน เพื่อ ป้ อ งกัน ความ
ผิดพลาด (Andreassi et al., 2014) และการทางานมีความจาเจ
ไม่มคี วามแปลกใหม่ เพราะกลัวความเสีย่ งทีอ่ าจเกิดขึน้ จากการ
เปลีย่ นแปลง ในทางตรงกันข้าม ประเทศทีม่ กี ารหลีกเลีย่ งความ
ไม่แน่ นอนต่า เป็ นสังคมที่มคี วามยืดหยุ่น ผู้บริหารให้อิสระใน
การออกความคิดเห็นและการตัดสินใจต่อพนักงาน พนักงานไม่
ค่อยมีความกดดันในการทางาน กล้าเผชิญกับความเสี่ยงและ
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การบริหารความขัดแย้งของพนักงานข้ามชาติภายใต้ความแตกต่างทางมิต…
ิ
ยอมรับกับความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น ทาให้เกิดความคิด
สร้างสรรค์ (Manotangworapan, 2010)
จากภาพที่ 2 สั ง เกตได้ ว่ า ประเทศไทยมี ก าร
หลีกเลีย่ งความไม่แน่นอนค่อนข้างสูง โดยมีคะแนน UAI เท่ากับ
64 เช่นเดียวกับประเทศญี่ป่ นุ ทีม่ คี ะแนน UAI สูงสุด เท่ากับ 92
และประเทศเยอรมนี เท่ากับ 65 และสาหรับประเทศอเมริกา มี
คะแนน UAI ค่อนข้างต่ า เท่ากับ 46 แสดงให้เห็นว่า ประเทศ
ญี่ปุ่นมีการหลีกเลี่ยงความไม่แน่ นอนสูง เช่นเดียวกับประเทศ
ไทยและเยอรมนีท่ไี ม่ค่อยกล้าเผชิญหน้ากับความเสี่ยงที่อาจ
เกิดขึ้น ต่างจากประเทศอเมริกาที่เป็ นสังคมตะวันตก กล้าได้
กล้าเสีย เปิ ดรับการเปลีย่ นแปลง
การท าธุ ร กิจ ควรมีก ารหลีก เลี่ย งความไม่แน่ น อน
แบบพอประมาณ ไม่กล้าเสี่ยงเกินไปหรือหลบหลีกความเสีย่ ง
เกินไป อาจยังคงความมีระบบและบทบาทหน้าที่งานที่ชดั เจน
แต่กค็ วรเปิ ดรับสิง่ ใหม่ ๆ เพื่อให้องค์กรไม่หยุดนิ่ง มีการพัฒนา
และมีความคิดริเริม่ สร้างสรรค์
5) การมุ่ง เน้ น เป้ าหมายระยะยาว (Long Term
Orientation: LTO) เป็ น มิติท่วี ดั ระดับการให้ค วามส าคัญ กับ
อนาคต ซึ่งได้รบั อิทธิพลจากลัทธิขงจื๊อ (Dartey-Baah, 2013)
ในประเทศทีม่ กี ารมุ่งเน้นเป้ าหมายระยะยาวสูง เป็ นสังคมทีเ่ น้น
ผลที่จะเกิดขึ้น ในอนาคต องค์กรในสังคมประเภทนี้มกั มีการ
วางแผนในการทางาน พนักงานมักมีความอดทน บากบัน่ เพือ่
บรรลุเป้ าหมายทีม่ ปี ระโยชน์ในระยะยาว เน้นสร้างความสัมพันธ์
เพื่อ เป็ น ผลดีใ นอนาคต ในทางตรงกั น ข้า ม ประเทศที่ม ีการ
มุ่งเน้นเป้ าหมายระยะยาวต่าหรือมุ่งเน้นเป้ าหมายระยะสัน้ เป็ น
สังคมทีใ่ ห้ความสาคัญกับปั จจุบนั มุง่ เป้ าหมายทีก่ าลังจะเกิดขึน้
ภายในเวลาอันใกล้ ไม่มองว่าความสัมพันธ์เป็ นสิง่ สาคัญ
จากภาพที่ 2 สังเกตได้ว่าประเทศไทยมีการมุ่งเน้น
เป้ าหมายระยะยาวต่ า โดยมี ค ะแนน LTO เท่ า กั บ 32
เช่นเดียวกับประเทศอเมริกาทีม่ คี ะแนน LTO ต่าสุด เท่ากับ 26
ในขณะที่ป ระเทศญี่ป่ ุนและเยอรมนี มีค ะแนน LTO สูง มาก
เท่ากับ 88 และ 83 ตามลาดับ แสดงให้เห็นว่า ประเทศญี่ป่ ุน
และเยอรมนีมุ่งเน้นทีเ่ ป้ าหมายระยะยาวสูง ให้ความสาคัญกับ
อนาคต ตรงกันข้ามกับประเทศไทยและอเมริกาทีม่ องทีป่ ั จจุบนั
เป็ นสิง่ สาคัญ
การทาธุรกิจควรมีทงั ้ เป้ าหมายระยะสัน้ และระยะยาว
ควรให้ความสาคัญกับเหตุการณ์ท่กี าลังจะเกิดขึ้น ทาหน้าที่ท่ี
ได้รบั มอบหมาย ณ ขณะนัน้ อย่างเต็มที่ และควรมีการวางแผน
รวมถึงสร้างสัมพันธ์อนั ดีกบั ทุกฝ่ าย เพือ่ เป้ าหมายระยะยาวทีจ่ ะ
เป็ นประโยชน์ต่อการดาเนินธุรกิจต่อไป
6) ก า ร ผ่ อ น ผั น แ ล ะ ก า ร ค ว บ คุ ม
(Indulgence/Restrained: IND) เป็ นมิตทิ ว่ี ดั ระดับการควบคุม
ความปรารถนาหรือ ความต้อ งการ (Chat-uthai, 2015) ใน
ประเทศทีม่ กี ารผ่อนผัน มุ่งแสวงหาความสุข มีลกั ษณะสังคมที่
ค่ อ นข้า งอิส ระ มีค วามเป็ นปั จ เจกสู ง คนในสัง คมมัก จะหา

สิญาธร นาคพิน และคณะ

ความสุขหรือตอบสนองความต้องการได้อย่ างเปิ ดกว้าง ส่วน
ประเทศที่ม ีก ารควบคุ ม ความต้อ งการ ค่ อ นข้า งเป็ น สัง คมที่
เคร่งครัด ในการแสดงออกต่าง ๆ คนมักจะเก็บอารมณ์ ไว้ ไม่
แสดงออกมา (Agodzo, 2015)
จากภาพที่ 2 สังเกตได้ว่าประเทศไทยมีการผ่อนผัน
ค่อนข้างต่า โดยมีคะแนน IND เท่ากับ 45 รองลงมา คือ ประเทศ
ญี่ป่ นุ และเยอรมนี เท่ากับ 42 และ 40 ตามลาดับ ส่วนประเทศ
อเมริกา มีคะแนน IND ค่อนข้างสูง เท่ากับ 68 แสดงให้เห็นว่า
สังคมเอเชียรวมถึงประเทศเยอรมนี ไม่ค่อยกล้าแสดงอารมณ์
ของตัว เอง ต่ า งจากคนอเมริก ัน ที่ม ีค วามอิส ระในแสวงหา
ความสุ ข เพื่อ ตอบสนองความต้อ งการของตัว เอง ค านึ ง ถึง
ความสุขตัวเองเป็ นสาคัญ
การทีป่ ระเทศอเมริกาเข้ามาดาเนินธุรกิจในประเทศ
ไทย ควรมีการควบคุมความต้องการ ไม่ควรแสดงออกทุกอย่าง
อย่างเปิ ดเผยเกินไป ควรมีการสร้างกฎระเบียบ เพือ่ ให้พนักงาน
ปฏิบตั ิ และหากพนักงานปฏิบตั งิ านได้ตามเป้ าหมายก็อาจมีการ
สมนาคุ ณรางวัล หรือสินน้ าใจ เพื่อ เป็ น การสร้างขวัญกาลังใจ
ให้แก่พนักงาน
5. การบริ หารความขัดแย้ งของพนั กงานข้ ามชาติ ภ ายใต้
ความแตกต่างทางมิ ติวฒ
ั นธรรมของ ฮอฟสเทด
การดาเนินธุรกิจระหว่างประเทศ ก่อให้เกิดประโยชน์
มากมาย ทัง้ เป็ นการขยายตลาดเกิดใหม่ และยังเป็ นการเพิ่ม
โอกาสทางการค้าและการลงทุนในประเทศต่าง ๆ ทัวโลก
่
แต่ใน
การลงทุนหรือเข้าไปดาเนินธุรกิจในประเทศต่าง ๆ นัน้ ต้องมี
การตระหนั ก ถึ ง การบริห ารงาน พัฒ นากระบวนการผลิต
เทคโนโลยี และประเด็นสาคัญ คือ การบริหารด้านทรัพยากร
มนษุย์ เพราะมนุษย์ถอื เป็ นปั จจัยสาคัญในการดาเนินธุรกิจ โดย
ในทีน่ ้ี หมายถึง พนักงานข้ามชาติ ซึ่งมีบทบาทหน้าทีส่ าคัญต่อ
ความสาเร็จของการดาเนินธุรกิจระหว่างประเทศ (Darawong,
2013) เพราะส่ ว นใหญ่่ พ นักงานข้า มชาติม กั จะเป็ น ผู้บริห าร
ระดับกลางและระดับสูงทีม่ บี ทบาทสาคัญในการบริหารองค์กร
แต่ ในดาเนินธุร กิจอาจพบเจอความขัดแย้งในการดาเนินงาน
เ นื่ อ ง จ า ก แ ต่ ล ะ ป ร ะ เ ท ศ มี ว ั ฒ น ธ ร ร ม ที่ แ ต ก ต่ า ง กั น
Samukkethum (2010) กล่าวว่า ความแตกต่างทางวัฒนธรรม
อาจนาไปสู่ความขัดแย้งระหว่างบุคคลได้ง่าย การที่พนักงาน
ข้ามชาติเข้าไปร่วมบริหารงานด้านต่าง ๆ ต้องมีการแลกเปลีย่ น
ความคิดเห็น ซึ่งอาจเกิดปั ญหาจากการตีความที่แตกต่ างกัน
จากวัฒ นธรรมที่เ ป็ นตัว ก าหนดความเชื่อ ของคนในแต่ ล ะ
ประเทศ แต่อย่างไรก็ตาม ความขัดแย้งถือเป็ นเรือ่ งทัวไปที
่ อ่ าจ
เกิดขึ้นในการดาเนินงานและการทางานร่วมกันกับคนหมู่มาก
ซึง่ หากผูบ้ ริหารเข้าใจถึงปั ญหาก็สามารถหาวิธใี นการจัดการกับ
ความขัดแย้งได้อย่างเหมาะสมกับแต่ละมิตทิ างวัฒนธรรม โดย
แนวทางในการบริหารความขัดแย้งของพนักงานข้ามชาติขน้ึ อยู่
กับบริบทของปั ญหาความขัดแย้งทางวัฒนธรรมในแต่ละมิติท่ี
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แตกต่างกันไป การบูรณาการผสมผสานหรือปรับเปลีย่ นกลวิธี
ไปตามบริบ ทประเด็น ความขัด แย้ง จึง น่ า จะเป็ น แนวทางที่
ก่อ ให้เกิดความส าเร็จในการดาเนิน ธุร กิจสูงสุ ด (Wongnasri,
2015) ซึ่ ง ได้ เ สนอโมเดลในการบริห ารความขัด แย้ ง ของ
พนักงานข้ามชาติภายใต้ความแตกต่างทางมิติวฒ
ั นธรรมของ
ฮอฟสเทด โดยมีรายละเอียดต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
ความสาเร็จใน
การดาเนินธุรกิจ

การบริ หารความขัดแย้ง
ภายใต้ความแตกต่างทาง
วัฒนธรรม

พนักงานข้ามชาติ

การยินยอม

การร่วมมือ
การเจรจาต่อรอง

ภาพที่ 3 การบริหารความขัดแย้งของพนักงาน ข้ามชาติภายใต้
ความแตกต่างทางวัฒนธรรม
ที่มา: การทบทวนวรรณกรรม
การบริหารความขัดแย้งของพนักงาน ข้ามชาติ
ภายใต้ความแตกต่างทางมิตวิ ฒ
ั นธรรมของฮอฟสเทด สามารถ
แบ่งแนวทางส าคัญ ในการจัดการความขัดแย้ง ออกเป็ น 3 วิธี
ดังนี้
1) การเจรจาต่ อ รอง (Negotiation) เป็ นวิธีก าร
พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อเสนอระหว่างกัน มุ่งให้
ความส าคัญ กับ ความพอใจของทัง้ ตัว เองและผู้อ่ืน เพื่อ หา
ข้อตกลงหรือทางออกของความขัดแย้งร่วมกันทีท่ ุ กฝ่ ายยอมรับ
ได้ (Nirunkeit, 2013) การเจรจาตกลงกัน ถือ เป็ น การแก้ไ ข
ปั ญ หาความขัด แย้ง แบบสัน ติว ิธี (Yenjaima & Suyaporm,
2018) เป็ น วิธีในการสร้างความสัมพันธ์อ ย่างหนึ่ง ในการทา
ความเข้าใจถึงความคิดเห็น และข้อ ตกลงที่ส มเหตุ ส มผลของ
แต่ ล ะฝ่ าย ซึ่งอาจดีกว่าวิธีการหลีกเลี่ย งที่ถือเป็ น วิธีการที่ให้
ประสิทธิภาพน้อยทีส่ ุด (Yenjaima & Suyaporm, 2018) เพราะ
ปั ญหายังคงอยู่และอาจก่อตัวมากขึน้ เรื่อย ๆ หรือการแข่งขันที่

Siyathorn Nakphin et.al.
อาจทาให้เกิดความขัดแย้งในภายหลังได้จากการเอาความคิด
ของฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่งเป็ นหลักในการตัดสินโดยอีกฝ่ ายอาจเกิด
ความคับแค้นใจ (Suteetorn, 2017) นอกจากนี้ ยังถือเป็ นการ
สื่อ สารเพื่อ ให้ ทุ ก ฝ่ ายรับ รู้ ต รงกัน ซึ่ ง ในการตัด สิน ใจอาจ
พิจารณาเปรียบเทียบถึงประโยชน์ทอ่ี งค์กรจะได้รบั ซึง่ จะนาพา
ไปถึงความสาเร็จในการดาเนินธุรกิจระหว่างประเทศได้อย่าง
ยังยื
่ น
2) การยิ น ยอม (Accommodation) เป็ นวิธีก าร
รักษามิตรภาพอันดีงามต่อกัน มุ่งให้ความสาคัญกับผู้อ่นื โดย
ยินยอมให้ดาเนินการหรือเป็ นการเสียสละเป้ าหมายของตนเอง
เพือ่ ให้อกี ฝ่ ายบรรลุเป้ าหมาย (Thomas & Killmann, 2010) ซึง่
ในการยินยอมนี้ต้องเป็ นความคิดเห็นหรือเป้ าหมายที่เป็ นผลดี
ต่ อ การด าเนิ น งาน และไม่ ส ร้า งความขัด แย้ง ให้ เ กิด ขึ้น ใน
ภายหลัง อาจถือ เป็ นการป้ อ งกัน ความขัด แย้ง ที่รุ น แรงได้
ผู้บริห ารไม่ค วรใช้กฎควบคุ มอย่ า งเข้มงวด แต่ ค วรทาความ
เข้าใจซึ่งกันและกัน เพื่อยอมรับในการตัดสิน ใจของอีกฝ่ าย อีก
ทัง้ ยังแสดงให้เห็น ถึงการให้ค วามนับถือ ในความคิดเห็น และ
ความสัมพันธ์ระหว่างกัน
3) การร่ ว มมื อ (Collaboration) เป็ น วิธีการสร้า ง
บรรยากาศที่ดีในการทางานร่ว มกัน มีการแลกเปลี่ย นความ
คิดเห็นซึ่งกันและกัน มุ่งให้ความสาคัญทัง้ ตัวเองและผูอ้ ่นื เป็ น
การประสานเป้ า หมาย โดยการร่ ว มมือ กัน ระหว่ า งสองฝ่ าย
(Thomas & Killmann, 2010) ซึง่ วิธกี ารนี้อาจช่วยให้เกิดแนวคิด
ใหม่ ๆ ในการแลกเปลี่ย นความคิด กัน และการร่ ว มมือ กัน
แก้ปัญหา นอกจากนัน้ ยังเป็ นการผูกมัดทัง้ สองฝ่ ายกับขอตกลง
ทีก่ าหนดรวมกัน และเป็ นการสร้างความสัมพันธ์ในระยะยาวใน
การดาเนินธุรกิจระหว่างประเทศต่อไป
แนวทางส าคัญ ในการบริ ห ารความขัด แย้ ง ของ
พนักงานข้ามชาติภายใต้ความแตกต่าง ทางมิตวิ ฒ
ั นธรรมของ
ฮอฟสเทดดังกล่าว อาจส่งผลให้ทุกฝ่ ายเกิดความเข้าใจกันใน
การทางานจนมีค วามสัมพัน ธ์ ท่ดี ีต่ อ กัน (Chienwattanasook,
2010) ซึ่งส่งผลให้เกิดประสิทธิภาพในการทางาน (Detnakarin
& Rurkkhum, 2015) จนนาไปสู่ความสาเร็จในการดาเนินธุรกิจ
ระหว่างประเทศ
สาหรับบริบทในประเทศไทยทีบ่ ริษทั ต่างชาติได้เข้า
มาดาเนินธุรกิจ โดยใช้วธิ ขี า้ งต้น เพือ่ เป็ นแนวทางในการบริหาร
ความขัดแย้งของพนักงานข้ามชาติภายใต้ความแตกต่างทางมิติ
วัฒนธรรมฮอฟสเทดในแต่ละมิตดิ งั นี้
1) มิติระยะห่างเชิงอานาจ ประเทศไทยมีระยะห่าง
เชิงอานาจค่อนข้างสูง ผู้บริหารอาจใช้วธิ กี ารเจรจาต่อรองและ
การยินยอมร่วมด้วยในการบริหารความขัดแย้ง โดยการเจรจา
ในข้อตกลงต่าง ๆ และทาความเข้าใจถึงวัฒนธรรมความเป็ น
ไทยที่ม ีก ารนับ ถือ ล าดับ อาวุ โ ส และเพื่อ การท างานร่ ว มกัน
เป็ นไปอย่ า งราบรื่น ควรมีก ารยิน ยอมที่จ ะปรับ ตัว เคารพ
ขนบธรรมเนียมของกันและกัน เพือ่ สร้างสัมพันธ์ทด่ี ตี ่อกัน
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2) มิตคิ วามเป็ นปั จเจกชนและกลุ่มนิยม ประเทศไทย
มีค วามเป็ น กลุ่ ม นิย มสูง อาจใช้ว ิธีการร่ว มมือ ในการบริห าร
ความขัดแย้ง โดยการให้ทุกคนหรือ ในแต่ละฝ่ ายได้มอี ิสระใน
การคิดการออก ความคิดเห็น ซึ่งทาให้มคี วามคิดทีแ่ ตกต่าง
กัน เพือ่ แลกเปลีย่ นซึง่ กันและกัน และอาจเกิดแนวคิดแปลก
ใหม่ (Ting-Toomey, 1991) หลังจากนัน้ ก็ปรึกษาหารือ และ
ตัด สิน ใจร่ ว มกัน เพื่อ ให้ ไ ด้ ร ับ การยอมรับ ต่ อ ทัง้ สองฝ่ าย
นอกจากนี้ ยังเป็ นการสร้างความสัมพันธ์แบบพวกพ้องเพือ่ สาน
สัมพันธ์ทด่ี ใี นการทาธุรกิจร่วมกันต่อไป
3) มิตคิ วามเป็ นชายกับความเป็ นหญิง ประเทศไทย
มีความเป็ นหญิงสูง การบริหารความขัดแย้งอาจใช้วธิ กี ารเจรจา
ต่ อ รอง เพื่ อ ประโยชน์ สู่ ง สุ ด ที่ อ งค์ ก รจะได้ ร ั บ โดยการ
แลกเปลีย่ นความคิดและพิจารณาเหตุผลของแต่ละ หากมุ่ งเน้น
แต่การแข่งขันและความสาเร็จ โดยไม่ใส่ใจผูค้ นรอบข้าง ธุรกิจก็
อาจประสบความสาเร็จในระยะสัน้ ดังนัน้ ควรให้ความเท่าเทียม
กันทัง้ ชายหญิงในการออกความคิดเห็นและการตัดสินใจ รวมทัง้
ควรคานึงถึงความสุ ข ของพนักงานเป็ น ส าคัญ พนักงานไม่ม ี
ความกดดันในการทางาน ผลงานก็จะออกมาอย่างมีคุณภาพ
และประสทธิภาพสูงสุด
4) มิตกิ ารหลีกเลีย่ งความไม่แน่ นอน ประเทศไทยมี
การหลีกเลีย่ งความไม่แน่ นอนสูง ผูบ้ ริหารอาจใช้วธิ กี ารร่วมมือ
ในการบริหารความขัดแย้ง โดยการแลกเปลีย่ นความคิดกันและ
ประสานความแตกต่ างของทัง้ สองฝ่ ายโดยใช้ความเป็ น กลาง
พอประมาณ ไม่หลบหลีกความเสี่ยงเกินไปหรือเผชิญหน้ากับ
ปั ญหาทันทีโดยไม่เจรจากันก่อน ซึ่งอาจยังคงความมีระบบและ
กาหนดหน้าที่ท่ชี ดั เจนของแต่ละ แต่ก็ควรให้อิสระในการออก
ความคิดเห็นและการตัดสินใจต่อพนักงาน เพื่อให้องค์กรเกิด
ความคิดสร้างสรรค์และมีการพัฒนาอย่างไม่หยุดนิ่ง
5) มิตกิ ารมุ่งเน้นเป้ าหมายระยะยาว ผูบ้ ริหารอาจใช้
วิธกี ารร่วมมือ โดยมีการประสานเป้ าหมายทีม่ งุ่ เน้นทัง้ เป้ าหมาย
ระยะสัน้ และระยะยาว ควรให้ความสาคัญกับเหตุการณ์ปัจจุบนั
และผลที่ก าลัง จะเกิด ขึ้น เต็ ม ที่ก ับ บทบาทหน้ า ที่ท่ี ไ ด้ ร ับ
มอบหมาย และควรมีการวางแผน มองถึงผลระยะยาว มีความ
อดทนในการ ฝ่ าฟั น อุ ป สรรคต่ า ง ๆ รวมถึง เน้ น การสร้าง
สัมพันธ์อนั ดีระหว่างกัน เพื่อให้องค์กรประสบความสาเร็จทัง้ ใน
ระยะสัน้ และระยะยาว
และส าหรับมิติสุ ดท้าย 6) มิติการผ่ อ นผัน และการ
ควบคุม ผู้บริห ารอาจใช้วธิ ีการยินยอมและการร่วมมือในการ
บริหารความขัดแย้ง โดยการยินยอมในทีน่ ้ีคอื ยินยอมให้มกี าร
แลกเปลี่ย นความคิด เห็น ซึ่ง กัน และกัน ไม่ค วรมีค วามเป็ น
ปั จ เจกชนสู ง เกิน ไป ควรมีก ารท างานและตัด สิน ใจร่ ว มกัน
เพราะประเทศไทย มีการผ่อนผันค่อนข้างต่า และมีความเป็ น
กลุ่ มนิย มสูงร่ว มด้ว ย และอาจใช้ว ิธีการร่ว มมือ เพื่อ ประสาน
ความแตกต่างระหว่างกัน ไม่ควรยึดความคิดฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่ง
เป็ นหลัก ควรตอบสนองต่อการยอมรับของทัง้ สองฝ่ าย อาจมี
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การสร้างกฎระเบียบ แต่ก็ไม่ควรเข้มงวดจนเกินไป และอาจมี
การมอบรางวัล ให้แก่ พ นักงานที่ท างานดี เพื่อ เป็ น การสร้าง
แรงจูงใจในการดาเนินธุรกิจให้มปี ระสิทธิภาพมากทีส่ ุด

6. บทสรุป
ความขัดแย้งเกิดจากความไม่เข้าใจกัน เนื่องจากมี
วัฒนธรรมเป็ นตัวกาหนดการตีความหมายของมนุษย์ทส่ี ่งผลให้
เกิดความคิด ค่านิยม ความเชื่อ และพฤติกรรมการแสดงออก
ของบุคคลในแต่ละสังคมแตกต่างกันออกไป ซึ่งความขัดแย้งถือ
เป็ นเรื่องธรรมดาที่จะเกิดขึ้น โดยเฉพาะในการทางานร่วมกัน
กับคนหมู่มาก การบริหารจัดการความขัดแย้งทีม่ ปี ระสิทธิภาพ
จะน าไปสู่การพัฒนาองค์กร ซึ่งผู้บริห ารและบุค ลากรควรหา
สาเหตุ ข องความขัดแย้งเพื่อให้ทราบและเข้าใจถึงต้นตอของ
ปั ญหาได้อย่างชัดเจน เพื่อสามารถเลือกใช้วธิ กี ารบริหารความ
ขัด แย้ง ได้อ ย่ า งเหมาะสม วิธีท่ีดี คือ การเจรจาต่ อ รอง การ
ยิ น ย อ ม แล ะ การ่ ว มมื อ ซึ่ ง เป็ น วิ ธี ท่ี เ น้ น ทั ้ง การสร้ า ง
ความสัม พัน ธ์ แ ละความส าเร็จ ในการด าเนิ น ธุ ร กิจ ระหว่ า ง
ประเทศ เพราะทาให้ได้ขอ้ ตกลงทีส่ มเหตุสมผลทีย่ อมรับได้ของ
ทัง้ สองฝ่ าย ซึ่งอาจเป็ นวิธที ด่ี กี ว่าการหลีกเลีย่ งและการแข่งขัน
ที่ปั ญ หายัง คงอยู่ห รือ อาจก่ อ ตัว มากขึ้น เรื่อ ย ๆ ในภายหลัง
นอกจากนี้ การท าความเข้ า ใจถึ ง ความแตกต่ า งทางมิติ
วัฒนธรรมก็เป็ นประเด็นสาคัญในการบริหารความขัดแย้งของ
พนักงานข้ามชาติภายใต้ความแตกต่างทางวัฒนธรรม เพื่อให้
เข้าใจถึงวัฒนธรรมของประเทศ ต่าง ๆ และสามารถนามา
บู ร ณาการแนวทางในการจัด การความขัด แย้ ง ได้ อ ย่ า งมี
ประสิท ธิภ าพและสอดคล้อ งกับ บริบ ทวัฒ นธรรมของแต่ ล ะ
ประเทศในการด าเนิ น งาน ดัง นัน้ การด าเนิ น ธุ ร กิจ ระหว่ า ง
ประเทศควรค านึ ง ถึง การปรับ ตัว ของพนั ก งานข้า มชาติใ ห้
สามารถดาเนินธุรกิจท่ามกลางความหลากหลายทางวัฒนธรรม
เพื่อลดความขัดแย้งและเกิดความเข้าใจกัน ในการทางาน จนมี
ความสัมพัน ธ์ท่ดี ีต่ อ กัน ซึ่งส่ งผลให้เกิดประสิทธิภ าพในการ
ท างาน จนน าไปสู่ ค วามส าเร็จ ในการด าเนิ น ธุ ร กิจ ระหว่ า ง
ประเทศได้อย่างยังยื
่ น
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