หนวยที่ 7 หลักและวิธีการลดความขัดแยงในการทํางานดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
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ความขัดแยงหมายถึง สภาวะที่คนหรือกลุมคนเกิดความไมเขาใจกัน มีความรูสึกไมพอใจกันหรือคับของใจในขณะปฏิบัติงาน
ลักษณะการเกิดความขัดแยง
- ในลักษณะที่เกิดการตอสูทางดานความคิด ผลประโยชน ความเขาใจ
- ในลักษณะที่เกิดการขัดแยงเพื่อการพัฒนา
องคประกอบของความขัดแยง
- มี 2 ฝาย
- มีความคิดเห็นและผลประโยชนขัดกัน
- ทั้ง 2 ฝาย มีความเกี่ยวพันกันอยู
สาเหตุหรือที่มาของความขัดแยง มี 7 ประการคือ
1. การแยงชิงทรัพยากรที่มีอยูอยางจํากัด
2. ความคลุมเครือในบทบาท หนาที่และความรับผิดชอบ
3. ปญหาจากความแตกตาง
- ความเชื่อ คานิยม
- ความคิดเห็น
- การรับรู
- วิธีคิดและการแกปญหา
- เปาหมาย
- ลักษณะงาน
4. ปญหาจากบุคลิกภาพ
5. ปญหาความไมเทาเทียมกันของสถานภาพ
6. ปญหาจากการสื่อสาร
7. ปญหาจากสภาพการณที่ตองเกี่ยวของกับหนวยงานอื่น
ประเภทของความขัดแยงมี 5 ประเภท คือ
1. แบงโดยพิจารณาการไหลของการสื่อสาร แบงเปน 3 ประเภทคือ
1.1 ความขัดแยงในแนวตั้ง (Vertical conflict) เปนความขัดแยงเกี่ยวของกับสายการบังคับบัญชา หัวหนา ลูกนอง
1.2 ความขัดแยงในแนวนอน (Horizontal conflict) ความขัดแยงผูบริหาร หรือ ผูปฏิบัติงานระดับเดียวกัน
1.3 ความขัดแยงตามแนวทแยงมุม (Diagonal conflict) ความขัดแยงตางระดับตางสายงาน การบังคับบัญชา
2. แบงโดยพิจารณาจากการแสดงออกของความขัดแยง
2.1 ความขัดแยงแอบแฝง เปนความขัดแยงที่ซุกซอนแอบแฝงไว เชน ในที่ประชุมไมเห็นดวยแตก็ไมพูด ไม
แสดงออกเก็บเก็บงําความรูสึก
2.2 ความขัดแยงที่มองเห็นได เขาใจผิดในขอเท็จจริง เชน ความเขาใจผิดในกฎหรือในกฎหรือกติกาความปลอดภัย
ที่กําหนดขึ้น
2.3 ความขัดแยงที่รูสึกได มักจะเปนความขัดแยงที่เกิดจากภาวะเครียด ความกังวล ความรูสึกอึดอัด

2.4 ความขัดแยงที่เปดเผย ซึ่งมักจะมีความรุนแรงที่ปรกกฎออกมาใหเห็น เชน การทะเลาะเบาะแวงกันอยางรุนแรง
อาจถึงขั้นชกตอยวิวาทกัน
3. แบงโดยพิจารณาจากสภาพของความขัดแยง
3.1 ชอบทั้งสองอยาง เปนการเลือกระหวางสิ่งที่ตองการทั้งสองอยาง เชน ตองการทาสีบาน ชอบทั้งสีฟาและสีเขียว
3.2 ชอบ-ไมชอบ เปนความขัดแยงที่มีอยูในสิ่งเดียวกัน เชน ไมใชอุปกรณปองกันความปลอดภัยแตกลัวอันตราย
3.3 ไมชอบ-ไมชอบ เปนความขัดแยงเกิดขึ้นจากความไมพอใจทั้งสองอยาง แตจําเปนตองเลือกอยางใดอยางหนึ่ง
เชนไมชอบอุปกรณคุมครองความปลอดภัยทั้งหมดแตจําเปนตองเลือก
4. แบงโดยพิจารณาจากระดับตางๆ ของความขัดแยง
4.1 ความขัดแยงภายในตัวบุคคล อันเนื่องมาจากความชอบทั้งสองอยาง ชอบ-ไมชอบ , ไมชอบ-ไมชอบ
4.2 ความขัดแยงระหวางบุคคล เชนความขัดแยงระหวางสมาชิกภายในทีมงาน
4.3 ความขัดแยงระหวางบุคคลกับกลุมเปาหมาย ขัดแยงของบุคคลคนเดียวกันกับกลุมคน
4.4 ความขัดแยงระหวางกลุม เปนความขัดแยงระหวางกลุมกับกลุม เชน ความขัดแยงระหวางแผนกหรือทีมงาน
4.5 ความขัดแยงในองคการ ความขัดแยงขยายตัวกวางในองคการ เกี่ยวของกับหลายๆ ฝาย
4.6 ความขัดแยงระหวางองคการ เปนความขัดแยงระหวางองคการกับองคการ สถาบันกับสถาบัน
5. แบงโดยพิจารณาจากสาเหตุของความขัดแยง
5.1 ความขัดแยงที่เกิดจากขอเท็จจริง (Factual conflict) เชน ยึดการทํางานคนละมาตรฐาน
5.2 ความขัดแยงที่เกิดจากอารมณ (Emotional conflict) เชนการทํางานรวมกับผูอื่นขณะที่อารมณกําลังขุนมัว
5.3 ความขัดแยงที่เกิดจากผลประโยชน (Beneficial conflict) เชน ความขัดแยงทางการเมือง
ผลกระทบของความขัดแยง
1. ผลกระทบตอตัวบุคคล
1.1 มีแนวโนมสิ่งที่ไมพึงปรารถนา ผลการปฏิบัติงานผิดพลาด ตัดสินใจลาชา เลือกรับขอมูลขาวสารที่บิดเบือน
1.2 ผลกระทบตอสภาวะรางกาย เชน หลั่งสารอะดรีนาลีนออกมารางกาย ถูกกระตุน ตื่นตัว ตึงเครียด หัวใจเตนเร็ว
ระบบการยอยอาหารไมเปนปกติ กรดเกลือเพิ่มขึ้นในชองทอง
วิธีการประเมินและวิเคราะหความขัดแยง
จากความเปนจริง ความขัดแยงที่เกิดขึ้นในหนวยงานมีผลไดทั้ง บวกและลบ มีทั้งคุณและโทษ อยูที่จังหวะ เวลาและวิธีการ
แกไขความขัดแยงที่เปนตัวชี้ใหเห็นวาเราไดอาศัย สนใจและใชความขัดแยงนั้นในประโยชนมากมายแคไหน
สามารถสังเกตและประเมินจากสัญญาณบอกเหตุในหนวยงานดังนี้
1. ผลผลิตตกต่ํา
2. มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นบอยครั้ง
3. มีการขาดงานสูง
4. มีการทะเลาะเบาะแวงกันเกิดขึ้น
5. มีอัตราการออกงานสูง
6. มีการไมกลา วิพากษ วิจารณ หรือไมกลาที่จะเผชิญหนา
7. มีการหลีกเลี่ยงที่จะทํางานรวมกับผูอื่น
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วิธีวิเคราะหความขัดแยง
1. ใชแบบวิเคราะหความขัดแยง มิติที่ใชพิจารณา ทําแบบฟอรม
1.1 เรื่องที่ขัดแยง
1.2 ปริมาณการสูญเสีย
1.3 ผลประโยชน
1.4 ชวงเวลาความสัมพันธของคูกรณี
1.5 โครงสรางกลุม
1.6 การสอดแทรกจากบุคคลที่ 3
1.7 การรูสึกถึงการถูกคุกคาม
2. ใชขอสังเกต หรือขอเสนอแนะจากผูเชี่ยวชาญ
3. ใชประสบการณในการทํางานของผูบริหาร
4. ใชการเปรียบเทียบกรณีศึกษากับหนวยงานอื่น
5. ใชแบบประเมินตาขายความขัดแยง
การบริหารความขัดแยง
ในการบริหารความขัดแยง ไดมีการมีความคิดมาตั้งแตสมัยโบราณจนถึงปจจุบัน ความคิดดั่งเดิมเห็นวาเปนเรื่องเสียหาย แต
ปจจุบันความขัดแยงเปนสิ่งที่พัฒนาการทํางานและระบบงานไดสวนหนึ่ง
แนวคิดในการบริหารความขัดแยง
1. แนวความคิดดั่งเดิม มองความขัดแยงวาเปนเครื่องทําลาย และฝายบริหารมีบทบาทที่จะกําจัดหรือหลีกเลี่ยงให
หางไกล
2. แนวคิดพฤติกรรมศาสตร ยอมรับวาความขัดแยงเปนธรรมชาติ ไมใชสิ่งเลวรายเสมอไป ควรหาวิธีปองกันแกไข
3. แนวความคิดเชิงปฏิกิริยาสัมพันธ มองความขัดแยงในแงดี และมีการสรางสรรค เปนสิ่งจําเปน ควรมีการกระตุนให
เกิด เพื่อความกาวหนา เนื่องจากองคการปราศจากความขัดแยงยอมจะหยุดนิ่งอยูกับที่
วิธีการจัดการความขัดแยง
วิธีการจัดการเมื่อความขัดแยงเกิดขึ้น
1. วิธีทางวิทยาศาสตร
2. วิธีทางการเมือง
3. วิธีทางกฎหมาย
4. วิธีการทางสายการบังคับบัญชา
5. วิธีการทางบริหาร
6. วิธีการทางจิตวิทยา
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วิธีการกระตุนความขัดแยง เมื่อเกิดภาวะความขัดแยงต่ํา สามารถกระตุนเพื่อเปนประโยชนตองาน
1. สงเสริมใหมีการแขงขัน เชน การใหรางวัล โบนัสสิ่งตอบแทน การแขงขันดานความปลอดภัย
2. การใชบุคคลจากภายนอกองคการ เขามาทํางาน รวมดวย
3. การโยกยายพนักงานและแบงทีมงานใหม ซึ่งสืบเนื่องมาจากความขัดแยง เปลี่ยนแปลงหนาที่ บทบาท จะนําไปสูการ
ปรับปรุงงาน
4. การเลือกลักษณะของผูบริหาร ผูบริหารที่เปนประชาธิปไตยจะมีแนวโนมที่ทําใหบางกลุมมีแนวความคิดใหมๆ ขึ้น
เนื่องจากความสําคัญของงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยจะอยูที่ผูบริหารระดับสูง
5. การทําใหบรรยากาศในการทํางานมีบรรยากาศที่อิสระ ตอความคิด การแสดงความคิดเห็น การวิพากษวิจารณในสิ่งที่
เห็นวาไมถูกตอง
การตั้งเปาหมายในการดําเนินการดานความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยโดยใชวิธีทางวิทยาศาสตรนั้นตองดําเนินการโดย
1. รวบรวมขอมูลดานอุบัติเหตุและโรคที่เกิดจากการทํางานอยางเปนระบบ
2. การวิเคราะหขอมูลทางสถิติ ทั้งความถี่ ความรุนแรง และดัชนีการเกิดอุบัติเหตุ
3. แยกอุบัติเหตุจากสถิติเปนประเภท สถานที่ หรือสวนของรางกาย
4. นํามาตั้งเปนเปาหมายวาจะทําการแกไขปองกันตรงจุดใด มีเปาหมายกี่เปอรเซ็นต (ลด) ระยะเวลาในการดําเนินการ
เทาไร
5. นําเปาหมายไปทําแผนปฏิบัติการตอไป
วิธีการชะลอ หรือลดความขัดแยง เมื่อมีความขัดแยงสูงเกินไป
1. การเจรจาตอรอง โดยมีคนกลางเปนบุคคลที่สาม ที่มีอํานาจ บารมี หรือมีอิทธิพลเหนือคูกรณี
2. การใหคําปรึกษาหารือ จัดใหมีผูทําหนาที่ปรึกษาหารือ เกี่ยวกับปญหาแกพนักงานที่มีความขัดแยง
3. การใหขอมูลที่เปนไมตรี เพื่อใหอีกฝายรับรูและเกิดความรูสึกที่ดีสนองตอบ
4. การปรับตัวใหเขากับความตองการ เชน เงื่อนไขที่สามารถยอมรับไดจากฝายตรงขาม
5. การหลีกเลี่ยงความขัดแยง กรณีคูกรณีไมมีหนาที่เกี่ยวของกัน แตถามีหนาที่เกี่ยวของกันจะใชไมได
6. การสรางความกลมกลืน ใหคูกรณีมองขามความแตกตางที่มีอยู ไมหยิบยกความแตกตางกัน หลีกเลี่ยงการกลาวหา
7. การโนมนาว เปนวิธีการชักชวนใหอีกฝายหนึ่งเปลี่ยนจุดยืน หรือเปลี่ยนทาที เชน ใหขอมูลขอเท็จจริง ขอเสนอที่เปน
ผลดี ชี้ใหเห็นตนทุน คาใชจาย และความเสียหายที่ถูกมองขาม แสดงใหเห็นขอเสนอที่สอดคลองกับมาตรฐาน
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