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 มนุษยเจรจาอยูตลอดเวลา ไมวาจะเปนเจรจากับตนเองหรือเจรจากับคนอื่น

เราไมสามารถตัดสินใจไดดวยตนเองทุกเรื่อง จึงจําเปนตองมีการเจรจา หนังสือ

ชุดความรูนี้ไดทําใหเราไดเขาใจถึงจุดแข็ง จุดออนของการเจรจาแบบมุงผลแพชนะ 

(win-lose) และการเจรจาไกลเกลี่ยแบบมุงเนนความรวมมือ (win-win) เราควร

ใชการเจรจาแบบใดกับคูเจรจาของเรา? คําตอบก็คือใชผสมผสานกันไดทั้ง 2 กรณี 

ขึ้นอยูกับวาเราตองการสรางความสัมพันธอันดีตอกันตอไปกับคูเจรจาหรือไม หรือ

ไมจําเปนเนื่องจากเปนการพบกันเพียงครั้งเดียวแลวก็ไมไดพบกันอีก อยางไรก็ตาม 

การเจรจาแบบที่เนนความพึงพอใจรวมกันของทุกฝายสงผลดีกวา กลาวคือทําใหเกิด

ความสัมพันธอันดีระหวางกัน ไมนําไปสูความขัดแยงและความรุนแรงตามมา เกิด

ความพึงพอใจหรือผลลัพธที่ชนะ-ชนะทั้งคู และนําไปสูการสรางความรวมมือตอ

กันในระยะยาว ไมนําไปสูความเคียดแคน ไมทําใหการเจรจาเปนบรรยากาศแบบ

ปฏิปกษ ที่จะเนนเอาชนะอีกฝายไมวาจะดวยวิธีการใดก็ตาม การเจรจาแบบนี้จะ

เนนที่แลกเปลี่ยนขอมูล มีการสรางใหเกิดความไววางใจกัน มีความเต็มใจในการเปด

เผยวัตถุประสงคของแตละฝาย รับฟงซึ่งกันและกัน และเขาใจความหวงกังวลของ

แตละฝาย  

 แมวาการเจรจาแบบมุงเนนความรวมมือท่ีเปนประโยชนตอทุกฝายจะมี

หลักการที่ดีเปนประโยชนรวมกัน แตดวยธรรมชาติของคนที่ยึดมั่นในผลประโยชน

ของตนเปนใหญ บางครั้งตัวเราเองหรือคูเจรจาก็อาจจะมีการใชวิธีการเจรจาแบบ

มุงผลแพชนะ ซึ่งเปนเรื่องปกติในธรรมชาติของมนุษยที่จะใชวิธีการที่เคยชินที่เคยทํา

กันมาในอดีต  แตถาเราไดเห็นประโยชนถึงการเจรจาแบบมุงเนนผลประโยชนรวมกัน 

ก็จะทําใหเราหันกลับมาใชวิธีการเจรจาไกลเกลี่ยแบบที่เราทุกฝายชนะรวมกัน ดวย

การเจรจาไกลเกลี่ย ไมเกลี้ยกลอม ไมตะลอม ขมขู บังคับ

0800

สํานักสันติวิธีและธรรมาภิบาล สถาบันพระปกเกลา

คํานํา
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ความขัดแยงท่ีขยายตัวกลายเปนความรุนแรงนํามาซ่ึงความสูญเสีย

ท้ังทางรางกาย การสูญเสียชีวิต และบาดแผลทางจิตใจ และมีโอกาสยกระดับ

จนนําไปสูการแตกราวของสังคมในวงกวาง สังคมไทยไดเผชิญกับความ

สูญเสียจากความรุนแรงมาอยางยาวนานจนกระท่ัง ถึงปจจุบันก็ยังมีตัวอยาง

ความรุนแรงในสังคมใหไดเรียนรูอยางตอเนื่อง ความเสียหายที่เกิดขึ้นมีทั้ง

ที่สังคมไทยสามารถจัดการได ไมเกิดการขยายตัวบานปลายไปสูความ

รุนแรงในวงกวาง แตก็มีเหตุการณจํานวนไมนอยที่ไมสามารถยุติลงได 

หรือยังไมสามารถจัดการปญหาได ตราบจนกระทั่งปจจุบัน 

 

 เราลองนึกภาพเหตุการณความขัดแยงและความรุนแรงในสังคมไทย

ที่ไมสามารถจัดการได และยืดเยื้อเรื้อรังนั้น จะนํามาสูการบั่นทอนการ

พัฒนาสังคมไทยขนาดไหน ปญหาของการจัดการน้ําจืดน้ําเค็มที่ใชประตู

ก้ันนํ้าจืด-นํ้าเค็มมาแกปญหาท่ีจังหวัดสมุทรสงคราม จะเปนอยางไรถาไมมี

ระบบการจัดการที่ดี ทําใหคนฝงน้ําจืด-น้ําเค็มที่ทํานาขาวกับนากุงลุกมา

ห้ําหั่นกันเองเพื่อมิใหอีกฝายเปดประตูกั้นน้ํา แตสุดทายก็สามารถพูดคุย

กันจนไดทางออกอยางยั่งยืนจากภูมิปญญาทองถิ่น จะเปนอยางไรถาเกิด

ปญหาการผาตัดตอกระจกในโรงพยาบาล แลวทําใหคนไขตาบอดหลายราย

แลวเกิดการฟองรองจากคนไขและญาติ ทําใหความสัมพันธของผูใหบริการ

กับผูรับบริการแตกราว เสื่อมเสียชื่อเสียงโรงพยาบาล ผูปวยก็ไมไดรับการ

เยียวยาทางจิตใจ แตปญหานี้ก็คลี่คลายดวยกระบวนการเยียวยาทางจิตใจ

และกระบวนการพูดคุย จะเปนอยางไรถานักเรียนและนักศึกษาทําราย

รางกายกันท้ังบาดเจ็บรวมถึงเสียชีวิต โดยไมมีระบบจัดการเยียวยา บาดแผล

อันเจ็บปวดของผูที่เกี่ยวของ จะเปนอยางไรถาวัดกับโรงโมหินตองมา

ทะเลาะกันจากการระเบิดหินของโรงโม แลวกอนหินกระเด็นใสวัดจน
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กระทั่งพระสงฆไมสามารถปฏิบัติธรรมได จะเปนอยางไรถาสังคมไทย

ไมสามารถพูดคุยกันเรื่องการเมืองได งานวิจัยของสถาบันพระปกเกลา 

(2555) ใหขอมูลวาความขัดแยงทางการเมืองไทย ท่ีผานมา เกิดการสูญเสีย

ชีวิตมากกวารอยคน บาดเจ็บมากกวา 1,800 คน สังคมไทยอยูกันดวย

ความหวาดระแวง ความกังวล และประเทศชาติไมสามารถพัฒนาไปได

อยางตอเนื่อง 

 การเจรจาไกลเกลี่ย (Negotiation) จึงเปนเครื่องมือที่สําคัญใน

การจัดการกับความขัดแยงและความรุนแรงท่ีเกิดขึ้นดวยกระบวนการ

การพูดคุยกันอยางเปนระบบมีขั้นตอน มีศิลปะในการพูดคุยกันภายใต

บรรยากาศที่เอื้ออํานวย มีสภาพแวดลอมที่เหมาะสมใหคนที่ขัดแยงกัน

สามารถมาเผชิญหนากันไดเม่ือถึงจุดหรือสถานการณท่ีเหมาะสมและเปน

การพูดคุยที่เปนการไกลเกลี่ย ไมเกลี้ยกลอม ตะลอม ขมขูและบังคับ 

แตเปนกระบวนการของความสมัครใจ และเกิดการยอมรับจากคูกรณี 

เปนการพูดคุยที่บรรลุเปาหมายทั้ง 3 มุมที่ควรจะเปน กลาวคือบรรลุ

เปาหมาย (เนื้อหา) ที่ชัดเจนรวมกัน มีกระบวนการที่ยอมรับรวมกัน และ

เกิดสัมพันธภาพตอกันอยางยั่งยืนและตอเนื่อง สัมพันธภาพเปรียบได

กับกาวที่ชวยเชื่อมเปาหมายและวิธีการไวดวยกัน อันจะสงผลใหการ

จัดการความขัดแยงเปนไปไดอยางลุลวง ส่ิงท่ีสําคัญคือ การยอมรับรวมกัน

คงไมใชเพียงการทําบันทึกขอตกลงใหเสร็จสิ้นหรือเสร็จๆ ไปเทานั้น 

มิเชนนั้นก็จะประสบปญหาดังที่ ชัยวัฒน สถาอานันท (2546) กลาววา 

“สนธิสัญญาสันติภาพหรือขอตกลงสันติภาพน้ันมิไดเปนการแกไขปญหา 

หากเปนเพียง “แชเย็น” ความขัดแยงไวชั่วคราวเพื่อใหเกิดโอกาสในการ

เจรจาหาลูทางแกไขปญหาอื่นๆ ตอไป” 
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2.1 นิยามความหมาย

 ในชีวิตประจําวันพวกเราเจรจาไกลเกลี่ย (Negotiation) อยูตลอด

เวลา การเจรจาไมไดเกิดขึ้นเฉพาะการเจรจาที่เปนทางการเทานั้น อันทํา

ใหเราอาจจะรูสึกวามีความไกลตัวจากเราเทานั้น เชน การเจรจาระหวาง

ประเทศ การเจรจาธุรกิจ การเจรจายุติความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต

การเจรจากรณีความเห็นแตกตางทางการเมือง เปนตน แตท่ีจริงการเจรจา

เกิดข้ึนกับเราเสมอ ไมวาจะเปนการเจรจากับตนเองหรือการเจรจากับผูอ่ืน

การเจรจากับตนเอง เชน จะไปเขารับการอบรมหรือนอนตออีกนิด 

จะทํางานที่บริษัทใดดี จะเลือกใครเปนคูครองของเรา เปนตน สําหรับ

การเจรจากับคนอื่น เชน การเจรจากับเพื่อนวาจะไปกินขาวที่รานไหน 

เลนกีฬากันวันไหน การเจรจากับครอบครัวเรื่องถานที่เที่ยวในวันหยุด 

การเจรจาแบงหนาที่กันทํางานในครอบครัว การเจรจาวาจะไปรับแฟน

หรือจะไปประชุม เจรจากับสามีหรือภรรยาวาจะดูทีวีชองไหน การเจรจา

ขอข้ึนเงินเดือนกับนายจาง การเจรจาราคาซ้ือขายสินคา และตัวอยางอ่ืนๆ

อีกมากมายที่ไมไดกลาวมา ณ ที่นี้ 

 Negotiation มีผูแปลและเรียกคํานี้แตกตางกันไป แตหนังสือแปล

หรือหนังสือสวนใหญจะใชคําวา การ “เจรจาตอรอง” ถาเปนการเจรจา

แบบมุงเนนผลแพชนะ ผูเขียนเห็นสอดคลองวาควรใชคําวา การเจรจา

ตอรอง แตถาเปนการเจรจาแบบมุงเนนสรางความรวมมือ เนนการสราง

ความสัมพันธอันดีตอกัน ไมทิ้งความขุนเคืองตอกัน ผูเขียนเห็นสอดคลอง

ตามที่ ศ.นพ.วันชัย วัฒนศัพท (2550 : 179) ไดนิยามศัพทไววา “การ

เจรจาไกลเกลี่ย” ซึ่งเปนกรณีที่คูกรณีหันหนามาพูดคุยกันเอง ไมใชการ
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โตแยงกันวาใครผิด ใครถูก แตเปนการมาทําความเขาใจในความตองการ

ของแตละฝายทั้งฝายตนและฝายอื่น 

 

 การเจรจาน้ันมีผูใหนิยามความหมายไวเปนจํานวนมาก อาทิ Coltri

(2004) นักวิชาการจากมหาวิทยาลัย Maryland ใหนิยามความหมายไววา

การเจรจาเปนการมาพูดคุยกันเองโดยตรงของคูกรณี และเปนวิธีการที่ดี

กวาการไปฟองรองตอศาลยุติธรรม สําหรับ Zartman (2009) ผูเชี่ยวชาญ

ดานการเจรจาระหวางประเทศจากสหรัฐอเมริกา เห็นวา การเจรจาเปน

กระบวนการรวมจุดยืนของความขัดแยงมาเปนขอตกลงรวมกัน (Joint 

Agreement) การเจรจามีลักษณะที่แตกตางจากการตัดสินใจดวยการลง

คะแนนเสียง และการพิพากษาโดยศาล ดวยการหาความเห็นพองตองกัน

(Unanimity) ใน 3 ทาง คือ ใช ไมใช หรือจะเจรจาตอไป (Yes, No, Or 

Continue Negotiating) การเจรจาเกี่ยวของกับการแลกเปลี่ยนกัน

มากกวาชัยชนะของฝายใดฝายหน่ึง เปนการใหบางส่ิง (Give Something)

เพื่อไดรับบางสิ่ง (Get Something) แมวาอาจจะไมไดเทากันทั้งสองฝาย

ก็ตาม กระบวนการเจรจากระทําภายใตบรรทัดฐานของสังคม (Norms) 

กระบวนการและผลลัพธ จึงไมเหมือนกันมีความแตกตางกันไปในแตละ

แหง ในขณะที่ วิลเลียม ยูริ (2545) จากมหาวิทยาลัยฮารวารด ก็มีความ

เห็นในทิศทางเดียวกันวา การเจรจาเปนกระบวนการของการสื่อสารไปมา

ที่มุงหวังใหบรรลุขอตกลงกับฝายอื่น โดยที่ความตองการบางสวนของคุณ

ไดรับการพิจารณาและบางสวนอาจถูกคัดคาน รวมถึง สมชาย ภคภาสน

วิวัฒน (2549) ก็เห็นเชนเดียวกันวา ผูที่เขารวมเจรจานั้นตองการที่จะหา

ขอสรุปที่เปนที่ยอมรับของทุกฝาย 
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2.2 เหตุผลและเงื่อนไขพื้นฐานของการเจรจาไกลเกลี่ย 

 ทําไมตองมีการเจรจา? ไมวาจะเปนรัฐ กลุมหรือปจเจก ตางก็

พอใจมากกวาที่จะแกไขปญหาเพียงฝายเดียว ในเงื่อนไขที่เขาสามารถ

ควบคุมการตัดสินใจและไมตองพึ่งพิงฝายอื่น อยางไรก็ตาม เมื่อแตละ

ฝายเห็นวาจะตองมีการเจรจาเมื่อตองพ่ึงพิงฝายอ่ืนและไมสามารถ

แกไขปญหาไดเพียงฝายเดียว (Zartman, 2009) 

 การเจรจาภายใตสถานการณแบบใดที่มีความเหมาะสมและนาจะ

ทําใหการเจรจาประสบความสําเร็จ (Zartman (2009) เห็นวาแตละฝายก็

ตองมีการแลกเปลี่ยน เจรจาอยางเทาเทียมกัน รวมถึงกระบวนการก็

ตองไดรับการยอมรับจากคูกรณี การยอมถอยหรือการยอมใหกันก็ตอง

มาจากท้ังสองฝายอยูบนพ้ืนฐานของการแลกเปล่ียน มิใชมีเพียงฝายเดียว

ที่ยอมใหอีกฝาย การละเลยความยุติธรรมในดานของความเทาเทียมกัน

จะสงผลตอการขัดขวางการเจรจา 

 

 ขอสังเกตคือ การเจรจามีหลายระดับและความยากงายที่แตกตาง

กันไป ปญหาที่ไมสลับซับซอนมีคนเกี่ยวของไมมากนัก ไมเกิดการสูญเสีย

ชีวิต ทรัพยสิน การเจรจาก็จะทําไดไมยากนัก แตถาเกิดความรุนแรงอยาง

ยืดเยื้อเรื้อรัง การเจรจาเพียงอยางเดียวอาจยังไมเพียงพอ แตตองมี

กระบวนการอื่นๆ เขามารวมดวย หรือตองเนนจัดการในเรื่องอื่นๆ ที่เนน

คุณคามากกวาเรื่องผลประโยชนที่เปนรูปธรรม ดังที่ ชัยวัฒน สถาอานันท 

(2546) มองวาการแกไขขอขัดแยง (Confl ict Resolutions) ที่ลึกซึ้ง มิใชการ
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ทําใหขอขัดแยงหายไปดวยการเจรจา แตตองเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ

ในกรณีที่เกิดขึ้น และวิเคราะหสภาพความขัดแยงใหลึกซึ้งโดยคํานึงถึงมิติ

แหงความเปนมนุษย ที่เนนความเมตตาและการใหอภัย 

 การเจรจาเปนการที่คูกรณีหันหนามาพูดคุยกันเองไดโดยตรง 

สามารถพูดคุย เผชิญหนาและตกลงกันไดเอง ไมจําเปนตองพึ่งหรืออาศัย

คนกลางแตอยางใด การพูดคุยกันเองนั้นถาสามารถเกิดขึ้นไดเปนสิ่งที่

ดีกวาการอาศัยคนกลาง เพราะคูกรณีไมตองนําเร่ืองของตนเองไปเปดเผย

ใหคนอ่ืนไดรับรู ยกตัวอยางการเจรจาระหวางประเทศ ก็มักจะใชการเจรจา

กันเองโดยใชกระบวนการทางการทูตท้ังเร่ืองเล็กไปจนกระทั่งเร่ืองใหญ 

และมักจะดําเนินไปอยางลับๆ ในระหวางที่มีการเจรจา จนกระทั่งประสบ

ความสําเร็จถึงจะเปดเผยและมีการทําบันทึกขอตกลงเปนลายลักษณอักษร

ในรูปแบบตางๆ รวมกัน (สมพงศ ชูมาก, 2552) 

 อยางไรก็ตาม การเจรจาอาจเกิดขึ้นไมไดถาความสัมพันธตอกัน

ไมดี หรือมีอารมณและความรูสึกไมพอใจซึ่งกันและกันมาก จนไมสามารถ

หันหนามาพูดคุยกันหรือตกลงกันไดเอง ความรูสึกเสียหนาอาจเกิดขึ้นได

ถาพูดคุยกันเองแลวตองยอมใหอีกฝาย บางครั้งการพึ่งคนกลางก็จะหา

ทางออกไดเพราะคูกรณีไมรูสึกเสียหนาวายอมใหอีกฝาย แตที่ยอมใหก็

ดวยเปนเพราะยอมใหคนกลาง 

2.3 ความแตกตางระหวางการเจรจา

กับการไกลเกลี่ยโดยคนกลาง
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 การเจรจามีความแตกตางจากการไกลเกลี่ยโดยคนกลางอยาง

ชัดเจน กลาวคือ การเจรจาไกลเกล่ียเปนการท่ีคูกรณีพูดคุยเพ่ือหาขอตกลง

หรือยุติปญหาดวยกันเองโดยไมตองพึ่งพิงบุคคลที่สาม ในขณะที่การ

ไกลเกลี่ยโดยคนกลางเปนกระบวนการที่บุคคลที่สามเขามาชวยกํากับ

กระบวนการและกระตุนใหคูกรณีตัดสินใจหาขอตกลงรวมกัน เบอรนารด

เมเยอร ผูสอนและผูไกลเกล่ียท่ีมากดวยประสบการณจาก CDR Associates

ซึ่งเปนองคกรดานการจัดการความขัดแยงที่มีชื่อเสียงระดับนานาชาติ 

เห็นวาการเจรจาเปนวิธีการที่คูกรณี มักเลือกใชในการจัดการปญหาเปน

อันดับแรก นอกเสียจากวา ปญหามีระดับที่รุนแรงมากขึ้นจนควบคุมได

ยาก คูกรณีจึงจะเลือกใชวิธีการไกลเกลี่ยโดยคนกลาง ดวยการแสวงหา

ความชวยเหลือจากภายนอกหรือบุคคลที่สาม (เมเยอร, 2553) ในสังคม

ไทยมีตัวอยางมากมายที่คูกรณีเจรจากันเองไดสําเร็จ และไมสามารถ

เจรจากันไดเอง โดยตองอาศัยหรือพึ่งคนกลางเขามาชวยจัดการปญหา

ดังจะไดยกตัวอยางใหเห็นชัดเจนขึ้นตอไป สําหรับการนําเสนอหนังสือ

ชุดความรูในเรื่องนี้ จะเนนไปที่การเจรจาไกลเกลี่ย (Negotiation) โดย

ไมรวมในสวนของการไกลเกลี่ยโดยคนกลาง (Mediation) ซึ่งจะกลาวถึง

โดยละเอียดในหนังสือชุดความรูสวนตอไป 
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ภาพที่ 1 : การเจรจากันเองโดยตรง โดยไมตองพึ่งคนกลาง
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2.4 ประโยชนของการเจรจาไกลเกลี่ย 

 ดังท่ีเราทราบกันวา ความขัดแยงเกิดข้ึนจากเปาหมายท่ีไปกันไมได

แตเปาหมายที่ขัดกันยังไมใชปญหา ปญหาจะเกิดขึ้นเมื่อคูขัดแยงพยายาม

มีอํานาจเหนือกวาอีกฝาย อันจะทําใหขอตกลงในการรวมมือกันถูกขัดขวาง

หรืออาจจะนําไปสูความรุนแรงได ความขัดแยงขยายตัวจนกระทั่งนําไปสู

หนึ่งในสามผลลัพธนี้เกิดขึ้นคือ ชัยชนะของฝายใดฝายหนึ่ง หรือความ

เจ็บปวดเกิดขึ้นจนทําใหคูขัดแยงพิจารณาหาทางลดความขัดแยง และเกิด

สภาพที่ไมสามารถเอาชนะกันไดคงที่ การเจรจาสามารถใชในการปองกัน

ความขัดแยงขยายตัวไปสูความรุนแรงหรือการเจรจาถูกใชในการจัดการ

ความขัดแยง เปนการลดความรุนแรงลงมา หรือเปนวิธีในการแกไขเปาหมาย

ที่ขัดกันไมได หรือแปรเปลี่ยนความขัดแยงไปสูความสัมพันธแบบรวมมือ 

การเจรจายังเปนประโยชนเมื่อตองการควบคุมผลลัพธไดเอง ไมตอง

ไปพึ่งการลงคะแนนเสียงหรือการตัดสินจากศาล (Zartman, 2009) การ

เจรจากันระหวางคูกรณีนั้น ผูที่ตัดสินใจยุติหรือหาขอตกลงก็คือคูกรณีเอง 

คูกรณีเปนผูชี้ขาดที่จะหาจุดที่ลงตัวรวมกันดวยตนเอง ดีกวาที่จะตองไป

ใหคนอื่น เชน ผูพิพากษา หรืออนุญาโตตุลาการชี้ขาด ดังนั้น การยุติเร่ือง

ดวยตนเองก็จะนําไปสูความพึงพอใจรวมกัน 

 การเจรจาดีกวาหลีกเล่ียงปญหาหรือใชการบังคับ Wilmot (2007)

เห็นวาการเจรจาอยูตรงกลางระหวางการไมทําอะไรดวยการหลีกเลี่ยงหรือ

หลีกหนีปญหา กับการบังคับดวยอํานาจเพื่อใหบรรลุเปาหมายของตน ซึ่ง

การเจรจานั้นเกิดผลดีที่คูกรณีไดมาพูดมาคุยกัน ดีกวาการหลีกหนีปญหา
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ภาพที่ 2 : ตําแหนงแหงที่ของการเจรจาไกลเกลี่ย
ที่มา: Wilmot & Hocker 2007: 244
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ซึ่งทําใหปญหาที่แทจริงไมไดรับการแกไข ความพึงพอใจก็ไมเกิดขึ้น

เหมือนซุกปญหาอยูใตพรม เมื่อเปดพรมขึ้นมาก็เจอปญหาหรือเศษขยะ

อยูดี หรือแมแตการบังคับก็อาจทําใหไดรับชัยชนะ ดวยพลังอํานาจที่

เหนือกวา แตสรางความขุนเคือง เกิดความสัมพันธที่ราวฉาน ไมสามารถ

คบหากันไดอยางสนิทใจ และคนที่ไดรับชัยชนะ ดวยการบังคับก็ตองคอย

หวาดระแวงวาจะถูกใชกําลังบังคับเอาคืนบาง
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3.     แนวทางที่แตกตาง

ในการศึกษา การเจรจา ไกลเกลี่ย
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นอกจากการเขาใจแนวคิดการเจรจาไกลเกล่ียในดานนิยาม ความหมาย

รวมถึงเหตุผลที่วาทําไมตองมีการเจรจา ความแตกตางระหวางการเจรจา

กับการไกลเกลี่ยคนกลาง อีกทั้งประโยชนของการเจรจาไกลเกลี่ย เราควร

มีความเขาใจถึงแนวทางที่แตกตางในการศึกษาการเจรจาไกลเกลี่ย ในชวง

หลายสิบปที่ผานมา มีจุดเนนในการศึกษาการเจรจาไกลเกลี่ยที่แตกตาง

กันไป มีทั้งเนนมิติอํานาจ บุคลิกภาพของคน ยุทธวิธีที่ใชในการเจรจา 

การเจรจาระหวางประเทศหรือภายในประเทศ จิตวิทยาหรือความรูสึกของ

คูเจรจา เปนตน การศึกษาการเจรจาไกลเกลี่ยในมิติอํานาจเนนศึกษาวา

ใครมีอํานาจเหนือกวาใครบนพ้ืนฐานความเชื่อวาสถานการณการเจรจาที่

เหมาะสมที่สุด คูเจรจาควรมีอํานาจใกลเคียงกัน แนวทางการศึกษาดาน

บุคลิกภาพของคนเปนการจัดกลุมบุคลิกภาพของคนวาเปนแบบนุมนวล

หรือแข็งกระดาง แตก็มีขอสังเกตวาคนเราไมไดมีบุคลิกภาพเดียวตลอดเวลา

แนวทางยุทธวิธีแบงไดเปนการเจรจาแบบมุงเนนความรวมมือ หรือการ

มุงเนนผลแพชนะ ซึ่งมุงเนนผลประโยชนของตน ไมสนใจในสัมพันธภาพ 

ดังจะไดกลาวในรายละเอียดตอไป 

 การเจรจาไกลเกลี่ยจําเปนตองทําความเขาใจเร่ืองโครงสรางหรือ

อํานาจ การศึกษาแนวทางน้ีเนนอธิบายถึง อํานาจ (Power) เปนเคร่ืองมือ

ในการแลกเปลี่ยนผลประโยชนหรือใชการบังคับ เพื่อจะทําใหเกิดการ

เปลี่ยนแปลงความเชื่อหรือคุณคา และเปนความสามารถในการทําให

คูขัดแยงเคลื่อนไปในทิศทางที่ตั้งใจ (Zartman, 2009) การเจรจาแนวทางนี้

3.1 การเจรจาไกลเกลี่ยกับความเขาใจเรื่องอํานาจ

Kanjan_Book-ChutKhwamru_p001-106_pc1.indd   19Kanjan_Book-ChutKhwamru_p001-106_pc1.indd   19 17/9/2557   16:59:2317/9/2557   16:59:23



Ê¶ÒºÑ¹¾ÃÐ»¡à¡ÅŒÒ

20

เนนวา เมื่อคูกรณีไมสามารถเปลี่ยนแปลงผูอื่นไดดวยการบังคับหรือใช

ความรุนแรง พวกเขาก็อาจจะเลือกใชแนวทางการเจรจาไกลเกลี่ยหรือการ

ไกลเกลี่ยโดยคนกลาง 

 การตระหนักในอํานาจของคูกรณี เปนที่รูจักกันวาเปนความรูสึก

ของ “ความเทาเทียมกัน” ซึ่งนักวิชาการบางทานใชคําวา “ความสมมาตร” 

(Symmetry) ซึ่งจะมีประโยชนในการทําใหการเจรจาบรรลุผล แตใน

ความเปนจริง ความเทาเทียมกันไมไดเกิดข้ึนอยางเทากันในโลก อยางนอย

ก็มีระดับที่แตกตางกัน จึงไมมีความเทาเทียมกันอยางแทจริงระหวาง

คูกรณี ยกตัวอยาง ความขัดแยงที่ไมเทาเทียมกัน เปนการที่คูกรณีมีความ

ไมเสมอภาคหรือเทาเทียมกันในความสัมพันธระหวางคูขัดแยง เชน รัฐบาล

กับผูกอการราย นายจางกับลูกจาง ฉันทนา บรรพศิริโชติ (2547) เห็นวา

ความขัดแยงแบบไมเทาเทียมกันพิจารณาไดจากการไดรับการยอมรับ

ไมเทากัน มีฝายที่ชอบธรรมฝายเดียว หลักการของขอขัดแยงและแนวทาง

การแกไขไมเหมือนกัน ฝายหน่ึงไดรับประโยชนจากกฎเกณฑท่ีมีอยูมากกวา

อีกฝายหนึ่ง การมีสวนรวมในการตัดสินใจไมเทากัน ฝายหนึ่งเขาถึงอํานาจ

ในการตัดสินใจมากกวาอีกฝายหนึ่ง 

 ผลเสียของการปลอยใหความไมเทาเทียมกันเกิดขึ้นคือ คนที่มี

อํานาจเหนือกวา จะพยายามใชการกดดันและพยายามท่ีจะมีความเหนือกวา

ในดานตางๆ จึงไมเกิดหรือเกิดการบรรลุขอตกลงดวยการเจรจาไดยาก 

สําหรับผูที่มีอํานาจต่ํากวาจะมีความรูสึกดานลบตอผูมีอํานาจ และอาจ

เลือกใชวิธีใชความรุนแรงในการจัดการปญหาตอผูมีอํานาจ (วันชัย วัฒนศัพท,
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2550) สถานการณของอํานาจที่เหมาะสมอยูบนฐานความเชื่อวาความ

เทาเทียมกันเปนสถานการณที่เหมาะที่สุดในการเจรจา ความไมเทาเทียม

กันไมกอใหเกิดประโยชนตอการเจรจา เพราะคูขัดแยงก็จะใชเวลาและ

ความพยายามไปกับจุดยืนทางการเมือง การพยายามคงจุดยืนที่ไดเปรียบ

กับอีกฝายหรือการพยายามทําใหตนเองขึ้นมาเทาเทียมกับอีกฝายเชนกัน

 (Zartman, 2009) 

 ตัวอยางกรณีความขัดแยงในการใชพื้นที่หนองใหญ อําเภอเมือง 

จังหวัดชุมพร สามารถอธิบายถึงความขัดแยงท่ีคูกรณีมีอํานาจไมเทาเทียม

กันได กรณีนี้มีผูมีสวนไดสวนเสียหลายฝาย แตคูกรณีหลักคือ กลุมศูนย

การเรียนรูฯ กับกลุมผูเลี้ยงกระบือ 5 ราย ซึ่งเลี้ยงกระบือจํานวนรอยกวา

ตัว ประเด็นที่ขัดแยงกันคือ การใชพื้นที่หนองใหญ โดยฝายแรกเนนการใช

พื้นที่เพื่อจัดตั้งเปนศูนยการเรียนรูฯ ที่รวบรวมจุดเดนของ 8 อําเภอ ใน

จังหวัดชุมพร ท่ีประสบความสําเร็จมาไวในพ้ืนท่ีหนองใหญ ขณะท่ีฝายหลัง

เนนการใชพื้นที่เพื่อเลี้ยงกระบือแบบปลอยตามธรรมชาติ เมื่อทั้งสองฝาย

ตางใชพื้นที่เดียวกันในการดําเนินกิจกรรมของตน ทําใหเกิดผลกระทบคือ 

กระบือมีพื้นที่นอยลงในการกินหญาและใชชีวิต และเขาไปในพื้นที่ของ

ชาวบาน ศาลาทรงงาน และศูนยการเรียนรูฯ โดยเหยียบย่ําตนไมตางๆ 

และอุจจาระในพื้นที่รอบๆ หนองใหญ กลุมศูนยการเรียนรูฯ มีทรัพยากร

และไดรับการยอมรับใหดําเนินกิจกรรมอยางตอเน่ือง กลาวไดวามีอํานาจ

เหนือกวาผูเลี้ยงกระบือ 5 รายในทุกๆ ดาน ถาไดมีการพูดคุยกันเพื่อ

ปรับความเขาใจกันอยางจริงจังรากเหงาของปญหาก็จะไดรับการแกไข

แตถาไมมีกระบวนการจัดการที่ดี เราก็อาจไมไดเห็นภาพการพัฒนาอยาง
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ยั่งยืนรวมกันระหวางโครงการพัฒนาที่รวมจุดเดน 8 อําเภอไวในที่เดียวกัน

รวมกับการเลี้ยงกระบือตามธรรมชาติ (ชลัท ประเทืองรัตนา, 2554) 

 แนวทางในการปรับเปลี่ยนอํานาจที่ไมเทาเทียมทําไดโดย การ

เพ่ิมการตระหนักรู และการเสริมพลังอํานาจ ดวยการใชพลังหรือยืมอํานาจ

ของบุคคลที่สาม กลาวคือ คูกรณีที่มีอํานาจนอยกวาพยายามลดอํานาจที่

ไมเทาเทียมกันดวยการใชพลังคนกลางหรือผูที่จะมาเสริมพลังอํานาจ โดย

สถานการณที่เหมาะสมและพอดีในการปรับเปลี่ยนสถานการณ จะเกิดขึ้น

ตอเมื่อทั้งสองฝายรูสึกวาเกิดความเสียหายจนตองหันหนามาพูดคุย ดีกวา

ปลอยใหเกิดความเสียหายไปเรื่อยๆ (Miall et al., 1999) 

ภาพที่ 3 : อํานาจที่ไมเทาเทียมกัน
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3.2 การเจรจาไกลเกลี่ยกับการแบงบุคลิกภาพของคน

 การศึกษาการเจรจาไกลเกล่ียดวยการเนนจัดกลุมบุคลิกภาพของ

คนนั้น เปนการเนนศึกษาคนหรือคูเจรจาวามีบุคลิกภาพแบบใด เชน 

แข็งกราวหรือนุมนวล ซึ่งจะทําใหเราเลือกวิธีการเจรจาไกลเกลี่ยไดอยาง

เหมาะสม การศึกษาแนวทางนี้ในชวงเริ่มตนแบงกลุมผูเจรจาเปนสายออน 

(Softliners) กบัสายแข็ง (Hardliners) รวมถึงแบงเปนนกพิราบ (Doves) กับ

เหย่ียว (Hawks) บางแหงก็เพ่ิมนกเคาแมว (Owls) เขาไปดวย เปนทางสาย

กลางของนกพิราบกับเหยี่ยว ตอมา Thomas and Killman (1974) ไดแบง

บุคลิกภาพ (Personality) ของคนเปน 5 แบบ คือ แขงขัน หลีกหนี ยอมตาม

รวมมือและประนีประนอม (ฉลาม, เตา, หมีเท็ดดี้, นกเคาแมวและสุนัข

จิ้งจอก) การแบงบุคลิกภาพ 5 แบบ ดังกลาว เปนกุญแจในการนําไปสูการ

แกไขความขัดแยงหรือไมสามารถแกไขความขัดแยงดวยการเจรจา แตก็มี

ขอสังเกตคือ บางครั้งการแบงบุคลิกภาพของแตละคนและสรุปเหมารวม

อาจจําแนกไดยากและเกิดความคลาดเคลื่อน เชน การจะบอกวาบุคคลใด

เปนบุคลิกภาพแบบใด ไมวาจะเปน เนลสัน แมนเดลลา และ เดอเคลิก

ในกรณีแอฟริกาใต อันวาร ซาดัต และจิมมี คารเตอร ในการเจรจาใน

แคมปเดวิด ครั้งที่ 1 ยัสเซอร อาราฟต และบิล คลินตันในการเจรจา

ในแคมปเดวิดครั้งที่ 2 เนื่องจากแตละคนอาจไมไดมีบุคลิกภาพเพียง

แบบเดียว แตข้ึนอยูกับแตละสถานการณ เราลองนึกภาพตัวเราเอง ก็ไมได

มีบุคลิกภาพแบบเดียวในการเผชิญกับความขัดแยงหรือในการเจรจา 

บางครั้งเราก็อาจใชแนวทางแข็งกระดางเพื่อใหบรรลุในเปาหมาย บางครั้ง

เราก็อาจใชความออนโยน มุงเนนความรวมมือ สรุปก็คือขึ้นอยูกับแตละ

สถานการณวาเปนสถานการณเชนใด
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 การแบงบุคลิกภาพของคนแบบเหมารวมอาจนําไปสูการประทับตรา

หรือเหมารวมที่ผิดพลาดได เชนเดียวกับการคนหาลักษณะรวมในรูปแบบ

ของวัฒนธรรมชาติ เชน ชาวตางชาติเห็นคนไทยยิ้มเมื่อพูดคุยหรือเจรจากับ

ชาวตางชาติ อาจไมไดหมายความวาคนไทยทั้งหมดเปนคนใจดี นาคบหา 

แตคนไทยคนน้ันอาจฟงหรือพูดภาษาอังกฤษไดไมชัดเจนแตก็ยิ้มไวกอน

เหมือนกับใจดีสูเสือ หรือเปนการยิ้มใหกับตัวเองที่ไมเขาใจภาษาอังกฤษ 

ถาชาวตางชาติแปลความวาคนไทยทุกคนเปนคนยิ้มเกง ใจดี นาคบหา ก็

จะนําไปสูขอสรุปที่คลาดเคลื่อนหรือเขาใจผิดได การคนหาวัฒนธรรมของ

ชาติเพื่อการเจรจาที่ดียิ่งขึ้น ผูเขียนเห็นวามีความเสี่ยงตอการประทับตรา 

(Stereotype) ทําใหลดความคิดอื่นๆ ที่เปดกวาง และเขาใจผิดวาคนชาตินั้น

ภาพที่ 4 : บุคลิก 5 แบบในการจัดการความขัดแยง
ที่มา: Thomas & Killman, 1974
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3.3 การเจรจาไกลเกลี่ยกับยุทธิวิธีที่ใช

จะมีวัฒนธรรมเหมือนกันหมดท้ังชาติ ดังน้ันจึงตองศึกษาวัฒนธรรมในดาน

การประยุกต การเนนคนหาในระดับปจเจก ควบคูไปกับการหาลักษณะเดน

ของชาติ รวมถึงการศึกษาบุคลิกภาพของคนเพียงเพ่ือใหเห็นภาพรวมของ

บุคลิกลักษณะ มิใชการเหมารวมวาทุกคนจะมีบุคลิกภาพแบบเดียวเสมอไป

ในการเจรจา

 สําหรับอีกแนวทางหนึ่งในการศึกษาการเจรจา โดยใชแนวทาง

ยุทธวิธีซึ่งแบงไดเปน 2 แนวทางคือ การใชแนวทางแบบเนนความรวมมือ

(Integrative) หรือการเจรจาแบบมุงผลแพชนะ (Distributive) แนวทาง

แบบเนนความรวมมือ เชื่อวาตนเองและคูกรณีสามารถไดรับทรัพยากร

มากดวยกันทั้งคู ถารวมมือกันหาทางออกที่พอใจทุกฝายหรือที่เรียกวา

การขยายเคก ทําใหขนมเคกมีขนาดใหญมากขึ้น หรือกลาวไดวาเกิดผล

ที่ชนะ-ชนะทั้งคู สวนแนวทางแบบมุงเนนผลแพ-ชนะ เชื่อวาถาตนไดรับ

ทรัพยากรมาก อีกฝายจะไดรับทรัพยากรนอย หรือเปรียบไดกับเคก

หนึ่งกอนที่มีอยูอยางจํากัด ถาตัดแบงใหคนอื่นมากเทาไหร ตนเองก็จะ

ไดรับขนมเคกสวนที่เหลือนอยลงเทานั้น หรือกลาวไดวาเกิดผลชนะ-แพ 

การเจรจาแบบใดที่เราใชเปนประจําและควรจะนําไปใชในชีวิตประจําวัน? 

เจรจาแบบมุงผลแพชนะท่ีมุงเนนเอาแพ-ชนะ หรือแบบมุงเนนความรวมมือ

ที่มุงจะทําใหชนะ-ชนะกันทั้งคู โดยทั่วไปเรามักจะเจรจากันแบบมุงเนน

เอาแพ เอาชนะ เพราะเราเชื่อวาถาคนอื่นไดมากกวา เราจะไดนอยกวา 

เราจึงไมยอมเสียเปรียบเปนผูที่ไดรับสวนแบงนอยกวา การที่เราคิดแบบนี้
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ก็ไมใชสิ่งที่แปลกเนื่องจากธรรมชาติมนุษยเปนเชนนั้นยอมคิดถึงตนเอง

เปนศูนยกลางและคิดถึงตนเองกอนเสมอ แมวาการเจรจาแบบมุงผลแพชนะ

จะทําใหเราไดรับในสิ่งที่เราตองการ แตก็มีจุดออนคือ ถาเปนความขัดแยง

ที่ยืดเยื้อมีการสูญเสียชีวิต รางกายและทรัพยสิน การเจรจาแบบมุงผล

แพชนะจะไมสามารถทําใหการจัดการความขัดแยงไดรับการแกไข และอาจ

เปนการสรางศัตรูมากกวาการสรางมิตร ความสัมพันธอันดีตอกันก็ไมเกิดข้ึน

ดังจะไดกลาวในรายละเอียดตอไป 

 แตไมวาเราจะใชแนวทางใดในการเจรจา ก็มีความจําเปนตองทํา

ความเขาใจคูกรณีและตัวเราเอง ดังคํากลาวที่วา รูเขารูเรา รบรอยครั้ง 

ชนะรอยครั้ง สมชาย ภคภาสน วิวัฒน (2549) เนนวาการเจรจาควรศึกษา

และทําความเขาใจคูกรณีเปนอยางดี รวมถึงศึกษาสภาพแวดลอมท่ีมีผลตอ

ทัศนคติและความรูสึกนึกคิดของคูเจรจา อีกทั้งเขาใจตนเองทั้งจุดออนและ

จุดแข็ง
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 (Integrative Negotiation)

27

Kanjan_Book-ChutKhwamru_p001-106_pc1.indd   27Kanjan_Book-ChutKhwamru_p001-106_pc1.indd   27 17/9/2557   16:59:2317/9/2557   16:59:23



Ê¶ÒºÑ¹¾ÃÐ»¡à¡ÅŒÒ

28

 การเจรจาแบบมุงเนนความรวมมือ (Integrative Negotiation) หรือ

การเจรจาไกลเกลี่ยแบบมีหลักการ (Principle Negotiation) เปนวิธีที่ไดรับ

การยอมรับอยางแพรหลาย นักเจรจาไกลเกลี่ย และนักวิชาการดานการ

เจรจาจํานวนมากแนะนําใหใชวิธีการนี้ในการเจรจา เนื่องจากนําไปสูการ

แกไขความขัดแยงไดเปนอยางดี เกิดความพึงพอใจหรือผลลัพธท่ีชนะ-ชนะ

ทั้งคู และนําไปสูการสรางความรวมมือตอกันในระยะยาว ไมนําไปสูความ

เคียดแคน ยกตัวอยางเชน Roy J. Lewicki จากมหาวิทยาลัยโอไฮโอ, 

Roger Fisher, William Ury Bruce Patton แหงมหาวิทยาลัยฮารวารด 

Bernard Mayer รวมถึง Christopher Moore ผูสอนและผูไกลเกลี่ยที่

มากดวยประสบการณจาก CDR Associates อีกทั้ง Laurie Coltri จาก

มหาวิทยาลัยแมรีแลนด, Leonard J. Marcus ผูเช่ียวชาญดานการไกลเกล่ีย

ทางสาธารณสุข, William Wilmot, Oliver Ramsbotham,Tom Woohouse 

Hugh Miall และ, Michael Warner นกัวิจัยผูมากดวยประสบการณในการ

เจรจาหลายประเทศ รวมถึง วันชัย วัฒนศัพท สมชาย ภคภาสนวิวัฒน 

และพระไพศาล วิสาโล 

 การเจรจาไกลเกลี่ยจําเปนหรือไมที่ผลลัพธที่ไดคือเราชนะ และ

อีกฝายแพ ถาเราไดทรัพยากรมาก อีกฝายตองไดทรัพยากรนอยใชหรือไม

เนื่องจากทรัพยากรมีอยูอยางจํากัด ทําอยางไรจึงจะไมทําใหการเจรจา

เปนบรรยากาศแบบปฏิปกษ ท่ีจะเนนเอาชนะอีกฝายไมวาจะดวยวิธีการใด

ก็ตาม ทําอยางไรจึงจะทําใหขอตกลงจากการเจรจานําไปสูความยั่งยืน 

4.1 แนวคิดการเจรจาแบบมุงเนนความรวมมือ
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อ ไมใชเพียงไดขอตกลงที่เกิดจากการใชเลหเหลี่ยมบังคับใหยอมๆ กันไป 

การใชการเจรจาไกลเกลี่ยแบบเนนความพึงพอใจรวมกัน จึงไดรับการ

พัฒนาขึ้นมาเพื่อจัดการกับปญหาเหลานี้ โรเจอร ฟชเชอร วิลเลียม ยูริ

และบรูซ แพทตัน แหงโครงการเจรจาไกลเกลี่ย มหาวิทยาลัยฮารวารด 

ไดพฒันาเทคนิคการเจรจาแบบนุมนวลที่โดงดังมากในรอบ 30 ปที่ผานมา

ทําใหความสัมพันธอันดีตอกันระหวางคูเจรจาดําเนินตอไป เปนการ

เนนความรวมมือไมนําไปสูการเปนปฏิปกษ เปนเทคนิคการเจรจาแบบ

มีหลักการ (Principle Negotiation) ประกอบไปดวยหลายหลักการ 

รายละเอียดโปรดดูหนังสือ Getting to yes และตอมาวิลเลียม ยูริ ไดนํา

มาพัฒนางานดานการเจรจาไกลเกลี่ยเพิ่มขึ้น รายละเอียดโปรดดูหนังสือ 

Getting past no เอาชนะ คําวาไมใชเรื่องยาก แปลโดย ศ.นพ. วันชัย 

วัฒนศัพท 

 การเจรจาแบบมุงเนนความรวมมือหรือแบบมีหลักการ ไมจําเปน

ตองนําไปสูการมี ผูแพ ผูชนะ แตทุกฝายสามารถชนะดวยกันทั้งคู (Win-

Win) เรียกไดวาเกิดผลแบบวิน-วิน ที่ไมใชวินวินแบบภาษาอีสานที่แปลวา

มึนงง แตเปนการชนะชนะที่เกิดการอยูรวมกันไดแบบยั่งยืน การเจรจา

แบบมุงเนนความรวมมือ เปนการสรางความรวมมือ การรวมกันแกไข

ปญหา การเจรจาดังกลาวถาฝายหนึ่งบรรลุเปาหมาย ไมไดหมายความวา

อีกฝายตองเปนฝาย เสียประโยชน การเจรจาแบบนี้จะเนนที่แลกเปลี่ยน

ขอมูล มีการสรางใหเกิดความไววางใจกัน มีความเต็มใจในการเปดเผย

วัตถุประสงคของแตละฝาย รับฟงซึ่งกันและกัน และเขาใจความหวงกังวล

ของแตละฝาย การทําความเขาใจความตองการและวัตถุประสงคของ
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อีกฝาย จะทําใหเขาใจวาอะไรคือเปาหมายหลัก อะไรคือเปาหมายรอง 

นอกจากนี้ เนนการคนหาจุดรวมและจํากัดจุดที่แตกตางใหนอยลง การ

หาจุดรวมกันใหไดเปนสิ่งจําเปน เชน บางแผนกในบริษัทอาจไมพอใจถา

ถูกตัดงบประมาณ แตจะไมทักทวงถาทุกแผนกถูกตัดงบประมาณเชนกัน

เพ่ือผลประโยชนขององคกร อน่ึง การคนหาทางเลือกท่ีตอบสนองเปาหมาย

ทั้งสองฝายเปนสิ่งจําเปน ถาเปนการเจรจาแบบมุงผลแพชนะจะหวงแต

เปาหมายของตนเอง แตการเจรจาแบบมุงเนนความรวมมือจะคํานึงถึงการ

คนหาความพึงพอใจของทั้งสองฝาย

à»‡ÒËÁÒÂ¢Í§à¸Í

à»‡ÒËÁÒÂ
¢Í§©Ñ¹

ª¹Ð / ª¹Ð
WIN / WIN
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4.2 หลักการและวิธีการเจรจาแบบมีหลักการ 

 การเจรจาแบบมุงเนนความรวมมือ หรือแบบมีหลักการเปนการ

ชวยรักษาสัมพันธภาพของคูกรณี เนนตัดสินใจปญหาโดยยึดจุดสนใจ

รวมกันอันจะเปนประโยชนตอคูกรณีมากที่สุด การเจรจาแบบมีหลักการ 

นาจะสอดคลองกับการเจรจาอยางสันติวิธี ซึ่งพระไพศาล วิสาโล (2550: 

161) ไดกลาวถึงหลักการเจรจาอยางสันติวิธีวาประกอบดวย 

 1. พยายามเขาใจจุดยืน มุมมองและเหตุผลของคูกรณี

 2. มองเห็นสวนดขีองเขาไมวาจะเปนทัศนคติหรือพฤติกรรม และ

  ยินดีบอกสิ่งนั้นแกเขา

 3. มองผูที่เราเจรจาดวยวาเปนผูที่สามารถจะเปนฝายเดียวกับเรา

  ได หรือสามารถที่จะตกลงดวยดี ดวยการที่ไดรับประโยชนทั้ง 

  2 ฝาย หรือไดรับประโยชนรวมกัน

 4. รักษาลูทางในการเจรจาไวเสมอ เปดโอกาสและพรอมเสมอที่

  จะเจรจา การปฏิบัติตอเขาอยางสุภาพโดยเปดเผย

 5. ไมดูถูกหรือแสดงความกาวราว ดวยสําคัญตนวาเราเปนฝายถูก

  ตลอดเวลา

 ในขณะที่เลวิคกิ Lewicki (2001) แหงมหาวิทยาลัยโอไฮโอก็ได

นําเสนอขั้นตอน 4 ขั้นตอน ของการเจรจาแบบมุงเนนความรวมมือไว

คือ 1) ระบุและนิยามปญหา 2) คนหาจุดสนใจและความตองการ 

3)   สรางทางเลือก   4) ประเมินและเลือกทางเลือก โดยมีสาระสําคัญคือ 
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 1. ระบุและนิยามปญหา กําหนดปญหาในแนวทางที่ยอมรับทั้ง

สองฝาย ซึ่งมาจากการรวมกันนิยามทําใหตอบสนองความตองการทั้งสอง

ฝายได โดยไมไปกําหนดปญหาที่เขาขางฝายใดฝายหนึ่ง รวมกันระบุวา 

มีปญหาอะไรบางที่จะตองแกไข และไมพยายามชี้วาความคิดตัวเองถูก 

อีกฝายผิด แตมารวมกันพิจารณาปญหารวมกัน จุดเนนคืออยากระโจน

ไปสูทางออกอยางรีบเรง รอจนกระท่ังสามารถคนหาปญหาไดท้ังหมดกอน 

และไมเลือกแตทางออกของตนเองแตฝายเดียว แตเปนทางออกรวมกัน

ที่มาจากหลายๆ ทางออกใหมากที่สุด

 2. คนหาจุดสนใจและความตองการ ส่ิงท่ีสําคัญมากคือการเขาใจ

จุดสนใจของคูกรณีเปนสิ่งที่หวงกังวล ความตองการ และความกลัว เมื่อ

เขาใจส่ิงเหลาน้ีอาจจะสามารถหาทางออกไดท่ีตอบสนองจุดสนใจ (Interest)

ได ไมไดเนนที่จุดยืน (Position) ที่ตองการเฉพาะของตนเอง การคนหา

ความตองการที่แทจริงสามารถใชคําถาม ดวยการตั้งคําถามวาทําไม 

ถึงตองการทําอยางนั้นก็จะไดรับคําตอบ ถาทั้งคูเขาใจถึงสิ่งที่ตองการที่

แทจริงก็จะสามารถแกปญหา และหาทางออกไดดีและยั่งยืนกวาการใช

แนวทางการเจรจาแบบมุงผลแพชนะ 

 3. สรางทางเลือก การสรางทางเลือกที่หลากหลายทาง โดยไม

รีบดวนสรุปเปนสิ่งสําคัญ มีวิธีการตางๆ เชน วิธีการขยายเคกหรือเพิ่ม

ทรัพยากรดวยการลาหยุดพักรอนนานข้ึน วิธีการแลกกัน เชน สรางประเด็น

มากกวา 1 ประเด็น และตางฝายตางเลือกวิธีการชดเชย คือ ชดเชยใหอีกฝาย

ที่ไมบรรลุเปาหมาย วิธีลดผลกระทบใหเหลือนอยที่สุด ทําใหกระทบตอ

อีกฝายที่ไมบรรลุเปาหมายใหเหลือนอยที่สุด และวิธีสรางทางเลือกใหม

รวมกัน  โดยหาทางเลือกที่ตอบสนองความตองการของทั้งสองฝายได 

(รายละเอียดโปรดดูในสวนของการสรางทางเลือก)
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 4. ประเมินและเลือกทางเลือก โดยมีหลักเกณฑที่คูกรณีเห็น

พองตองกันในแนวทางท่ีใชในการประเมินทางเลือกและการหาขอตกลง

รวมกัน 

 หลักการเจรจา ซึ่งโรเจอร ฟชเชอร วิลเลียม ยูริและบรูซ แพตตัน 

แหงมหาวิทยาลัยฮารวารด (Fisher et al., 1991) ระบุไว มี 4 หลักการ 

ซึ่งผสมผสานวิธีการเขาไปดวย คือ 

 1. แยกคนออกจากปญหา (Separate the People from the Problem) 

 2. เนนที่ความตองการที่แทจริงไมใชจุดยืน (Focus on Interests, 

  Not Positions) 

 3. สรางทางเลือกที่เปนประโยชนแกทุกฝาย (Invent Options for

  Mutual Gain) 

 4. ใชบรรทัดฐานที่วัดได (Insist on Using Objective Criteria) 

 ซึ่งตอมา วิลเลียม ยูริ (2545) ไดพัฒนาการเจรจาไกลเกลี่ยแบบ

มีหลักการเพิ่มขึ้น อีก 2 หลักการคือ ทางเลือกที่ดีที่สุดหากไมเจรจา

หรือตกลงกันไมได (BATNA) และขอเสนอ (Proposals) สําหรับขอตกลง 

หลักการ 6 หลักการดังกลาว มีประเด็นท่ีคลายคลึงกับท่ีพระไพศาล วิสาโล

ไดระบุไว เชน การเจรจาโดยการไมแสดงความกาวราวสอดคลองกับประเด็น

การแยกคนออกจากปญหา โดยเนนการใหเกียรติซึ่งกันและกัน รวมถึง

สอดคลองกับที่เลวิคกิ ไดนําเสนอไวในประเด็นการคนหาความตองการ

ที่อยูในจิตใจ การสรางทางเลือกใหไดมากที่สุดกอนที่จะตัดสินใจเลือก 

หรือเนนที่การเลือกกอนตัดสนิใจทีหลัง อีกทั้ง สมชาย ภคภาสนวิวัฒน 

(2549) ท่ีเห็นวา ความสําเร็จในการเจรจามีท้ังการคํานึงถึงเน้ือหาสาระและ

สไตล (Style) ถาเปนสไตลที่กาวราวก็จะทําใหคูเจรจาเกิดความไมพอใจได 
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การเจรจาไกลเกลี่ยแบบมีหลักการ
1. การพูดคุยกับคนอยางนุมนวลแตจัดการ
 กับปญหาอยางจริงจัง
2. เนน (ผลประโยชน) จุดสนใจไมใช
 จุดยืนวาใครจะแพหรือชนะ
3. สรางทางเลือกกอนการตัดสินใจขั้น
 สุดทาย 
4. ใชบรรทัดฐานที่วัดได
5. หาทางเลือกที่ดีที่สุดหากไมเจรจาหรือ
 ตกลงกันไมได
6. ขอเสนอสําหรับขอตกลง

ภาพที่ 7 : การเจรจาไกลเกลี่ยแบบมีหลักการ
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  ประมวลสรุปการเจรจาไกลเกลี่ยแบบมีหลักการไดเปน 6 หลัก

การ ที่จะนําไปสูความพึงพอใจรวมกันของคูกรณี คือ 

 4.2.1 การพูดคุยกับคนอยางนุมนวลแตจัดการกับปญหาอยาง

จริงจัง

 มนุษยมีอารมณ ความรูสึกนึกคิด มีจิตใจ มีอารมณโกรธ เกลียด 

แตกตางกันไป แตทุกคนก็มีความรูสึก และตองการใหคนอื่นปฏิบัติตอ
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ตนเองอยางใหเกียรติ โรเจอร ฟชเชอร (2545) เห็นวา ตองใชวิธีนุมนวล

กับคน และแกปญหาเรื่องของความสัมพันธ ไมชี้หนาวาใครผิดใครถูก

สวนตัวปญหาตองจัดการอยางเครงครัด (Soft on Human and Hard 

on Problem) หลักการนี้เนนไปที่อารมณ ความรูสึกของคน ที่มีความ

ออนไหวสารพัดรูปแบบ มีคานิยมที่แตกตางกัน ถาเราเขาใจอารมณความ

รูสึกของคนไดดี สนใจวาคนอื่นกําลังคิด รูสึกอยางไร ก็มีโอกาสไดรับ

ความเขาอกเขาใจกลับมาเชนกัน ในการเจรจาจึงควรตองถามตัวเองเสมอวา

ไดใหความสําคัญกับความเปนมนุษยของคนอื่นมากพอหรือยัง? คูเจรจาก็

เปนคนที่มีหัวใจ อยาปฏิบัติกับเขาเยี่ยงสิ่งไรชีวิตหรือไรความรูสึก คูเจรจา

จํานวนไมนอยคิดวาตัวบุคคลและปญหาคือเรื่องเดียวกัน เชน คําพูดวา

“ครัวสกปรกจัง” ซ่ึงเน้ือความส่ือไปในทางท่ีโจมตีตัวบุคคล ดังน้ันการเจรจา

ที่เนนแตจุดยืนของตนเองเปนหลักทําใหการตอรองไมราบรื่น เพราะเกิด

บรรยากาศของการเอาชนะกัน และตางฝายตางก็จะคิดวาอีกฝายไมเห็น

คุณคาของความสัมพันธอันดีตอกัน 

 เราคงเคยไดยินประโยคท่ีวา หน่ึงน้ิวช้ีไปท่ีคนอ่ืน น้ิวท่ีเหลือช้ีกลับมา

ที่เราเอง สรุปก็คือ ไมควรตอวาหรือระเบิดอารมณใสคนอื่น เนื่องจากจะ

ไมนําไปสูการแกปญหารวมกัน แตควรใชความสุภาพ ใหเกียรติซ่ึงกันและกัน

แตไมทอถอยในการเอาชนะปญหาที่เกิดขึ้น สมชาย ภคภาสนวิวัฒน 

(2549) ไดยกตัวอยางวา คูเจรจาอาจจะบรรลุขอตกลงกันไดในเน้ือหาสาระ

เชน บรรลุขอตกลงที่จะใหมีสวนลดทางการคา 15% แตเมื่ออีกฝายหนึ่ง

พูดโพลงขึ้นมาในทํานองวา ไมควรตองเสียเวลากับเรื่องงี่เงานานขนาดนี้ 

ก็จะทําใหคูเจรจาโมโหและการเจรจาก็ตองลมเหลวไป 
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 กิจกรรมการเรียนรูที่สถาบันพระปกเกลา โดยสํานักสันติวิธีและ

ธรรมาภิบาล และนารี เจริญผลพิริยะ นักปฏิบัติและผูสอนที่มากดวย

ประสบการณดานสันติวิธี นํามาใชในการอบรมในหลักสูตรตางๆ ท่ีเรียกวา

“เกมแปง” ดวยการหาของในกะละมัง โดยมีแปงผสมกับน้ําอยูในกะละมัง 

ทําใหเราไดเขาใจในหลักการนี้คือ นุมนวลตอคน แข็งหรือจริงจังในการ

แกปญหา การเอามือคอยๆ ปลอยลงไปในกะละมัง โดยมือคอยๆ 

ลงไปในแปงดวยวิธีนุมนวล แตก็สามารถหาของที่อยูในกะละมังได ในทาง

ตรงกันขามถาเรารีบเรงเอามือยัดลงไปในแปงก็จะเกิดแรงตาน และไม

สามารถจุมมือลงไปในกนกะละมังได กลาวโดยสรุปคือสามารถแกปญหา

หรือหาของเจอ ดวยการใชวิธีการที่นุมนวลในการเอามือลงไปในแปง 

เปรียบไดกับการใชวิธีการพูดคุยท่ีนุมนวลกับคน ในขณะท่ีการหาเหรียญเจอ

ก็คือการที่เอาชนะปญหาไดหรือสามารถจัดการปญหาไดลุลวง 

 อารมณของคนที่รุนแรงเปรียบเสมือนกําแพงที่ขวางกั้นความ

รวมมือกัน วิลเลียม ยูริ (2545) ไดนําเสนอไว ประกอบดวย 1) ปฏิกิริยา

ของคุณ  2) อารมณของอีกฝาย  3) จุดยืนของอีกฝาย  4) ความไมพอใจ

ของอีกฝาย  5) อํานาจของอีกฝาย 
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 1) ปฏิกิริยาของคุณ คือ กําแพงขวางกั้นที่อยูในตัวเรา เมื่อใด

เรารูสึกวาถูกโจมตี ธรรมชาติของเราก็จะอยากตอบโตกลับไป เหมือนเปน

วงจรของกริยา-ปฏิกิริยา ผูเขียนขอยกตัวอยาง เวลาเราถูกภรรยาหรือสามี

ตอวาดุดาวากลาวเรา หรือเวลาเจานายดุดาเรา เราก็มักจะอยากตอบโต

ดากลับไป แมแตเวลารถชนกัน เราจะเห็นแตละฝายลงมาโตเถียงกันอยาง

หนาดําหนาแดง ไมมีใครยอมรับวาตนเองผิด 

 2) อารมณของอีกฝาย เขาเชื่อวาเขาถูกตองและเราเปนฝายผิด

และไมฟงความเห็นอีกฝาย อารมณรุนแรงท่ีขยายตัวทําใหแตละฝายพรอม

ที่จะเผชิญหนากันมากกวาการมารวมมือกัน และเกิดความแคนเคือง

การแกแคนที่ไมจบสิ้นจึงควรปฏิบัติตอเขาเหมือนกับที่อยากใหเขาปฏิบัติ

ตอเรา ปลอยใหเขาไดแสดงความรูสึกออกมา ระบายออกมา แทนที่จะไป

พูดจาขัด ก็ปลอยใหเขาไดพูดอยางเต็มที่ (ฟชเชอร, 2545) ตัวอยางที่เปน

รูปธรรมนั้น เครยตัน (2547) เห็นวาการตอตานหรือโตแยงทําใหเกิดการ

ตอตาน โดยเปรียบเทียบวาถาเราเขียนความเห็นของเราลงบนกระดาน

และมีคนอื่นมาลบความคิดเห็นของเรา แลวก็เขียนความคิดเห็นของเขา

แทนที่ลงไป เราก็จะไปลบขอความนั้นออก และเขียนขอความที่ใหญขึ้นๆ 

จนกระทั่งอาจเกิดอารมณที่รุนแรงขยายตัวยิ่งขึ้น 
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 3) จุดยืนของอีกฝาย คือเนนที่การมุงเนนเอาชนะ เพราะเขาคิด

วาถาไมเอาชนะก็คือ ตองยอมแพ ในประเด็นจุดยืนนั้นมีทั้งจุดยืนของเขา 

จุดยืนของเรา การแกไขปญหาจะตองหาจุดสนใจหรือความตองการวมกัน

ที่แทจริง ดังจะไดขยายความในหัวขอจุดยืนและจุดสนใจ  

 4) ความไมพอใจอีกฝาย รวมถึงกลัวการเสียหนาที่จะตองถอย

ออกมาจากจุดยืน การรักษาหนาเปนการทําใหอีกฝายไมตองรูสึกวาเปน

ฝายพายแพ เชน ผูพิพากษาเขียนคําตัดสินเปนการรักษาหนาของคูกรณี 

แทนที่จะพูดกับคนหนึ่งวา คุณคือผูชนะและหันไปพูดกับอีกคนวาคุณคือ

ผูแพ (ฟชเชอร, 2545) ผูเขียนเห็นวา การรักษาหนาในสังคมไทยเปนส่ิงสําคัญ

และคนไทยยึดถือมาก งานแตงงานหลายๆ แหง แมวาเจาบาวไมมีเงิน 

ไมมีทองไปหมั้น ฝายเจาสาวก็จะไปชวยกันหาเงินทองมากองไวเพื่อเปน

เกียรติกับฝายเจาสาว หรือแมแตในการอบรม ถามีผูบังคับบัญชาเขารวม

กับลูกนองจากหนวยงานเดียวกัน ผูบังคับบัญชาก็จะไมแสดงความเห็น

เพราะอาจทําใหลูกนองแอบดูถูกหรือนําไปนินทาวาเจานายของตนไมมี

ความรู 

 5) อํานาจของอีกฝาย ทําไมจะตองรวมมือกับอีกฝาย ในเม่ือตนเอง

รูสึกวามีอํานาจเหนือกวาอีกฝาย การที่คูเจรจามีอํานาจเหนือกวาอีกฝาย

และไมเห็นความจําเปนตองมาเจรจาแตอยางใดนั้น วิธีที่จะทําใหคูเจรจา

หันกลับมาสูโตะเจรจานั้น ตองทําใหเขาเห็นวาการเจรจาจะเปนประโยชน

มากกวาการไมเจรจา ดังจะไดกลาวโดยละเอียดในหัวขอที่วาดวย BATNA 

หรือทางเลือกที่ดีที่สุดหากไมเจรจา

 เมื่อไดรูถึงกําแพงที่ขวางกั้นความรวมมือแลววามีอะไรบาง หรือ

อะไรคืออุปสรรคในการขัดขวางการเจรจา เราควรทําความเขาใจหรือหา

Kanjan_Book-ChutKhwamru_p001-106_pc1.indd   38Kanjan_Book-ChutKhwamru_p001-106_pc1.indd   38 17/9/2557   16:59:2317/9/2557   16:59:23



ÅŒÒ à¨Ã¨Òä¡Å‹à¡ÅÕèÂäÁ‹à¡ÅÕéÂ¡Å‹ÍÁ [ NEGOTIATION ]

39

ด

า 

น

ย

น

ณ ี

อ

ญ

น 

น

ม

น

มี

ง

ย

า

น

A 

อ

า

แนวทางในการจัดการกับอุปสรรคเหลานี้ แนวทางในการจัดการกับ

อารมณและความรูสึกไมพอใจของคูขัดแยง ทําไดหลากหลายวิธี เชน 

การเอาใจเขามาใสใจเรา และการเนนที่การสรางความสัมพันธอันดี

ตอกัน การเอาใจเขามาใสใจเรา (Empathy) มีความสําคัญในการแกไข

ความขัดแยง การเขาใจเพียงแตวาทั้งสองฝายมีความคิดเห็นขัดแยงกัน

ยังไมเพียงพอ แตตองเขาใจถึงมุมมองที่แทจริง เขาใจความรูสึกนึกคิดของ

แตละฝายจริงๆ เชน เราอาจมองเห็นน้ําเพียงครึ่งแกว แตมองไมเห็นอีก

มุมหนึ่งของคูสมรสที่มองเห็นแกวสกปรกใบหน่ึงที่มีน้ําพรองไปคร่ึงแกว

และไอน้ํากําลังหยดลงมาทําใหโตะไมมะฮอกกานีดางเปนวง (ฟชเชอร,

2545) การเอาใจเขามาใสใจเราเพื่อทําใหคูกรณีเขาใจถึงสิ่งที่ตนเอง

ตองการหรือมุมมองของตนเอง เชน การถามคําถามวา คุณจะทําอยางไร

กับสถานการณน้ีถาคุณเปนฉัน ก็จะทําใหเขาใจมุมมองซ่ึงกันและกันมากข้ึน

เปนตน (Lewicki et al., 2001) เพลงที่สื่อความหมายของการเอาใจเขา

มาใสใจเราไดดีมากคือ เพลงที่รองโดยแอด คาราบาว เพลงแงมใจ ซึ่งมี

เนื้อหาที่เนนการเขาอกเขาใจซึ่งกันและกัน “เอาดวงใจของเขา ใสดวงใจ

ของเรา เราจะรูวาเขา คิดกับเรายังไง... ” อนึ่ง การสลับบทบาทก็จะทําให

เราเขาอกเขาใจกันและกันมากขึ้น เชน สามี ภรรยา ลองสลับหนาที่กัน

ทํางาน สามีลองมาทํางานบานก็จะเขาใจเลยวา งานบานเหนื่อยขนาดไหน

 เปนตน 

 

 การสรางความสัมพันธอันดีตอกันยังชวยปองกันปญหาท่ีจะเกิด

ในอนาคตไดอีกดวย เชน ในชวงกอนการเจรจา ขอใหพยายามสรางความ

สัมพันธทําความรูจักฝายตรงขามชอบหรือไมชอบอะไร (ฟชเชอร, 2545) 

แมกระทั่งระหวางหรือภายหลังการเจรจาก็ไมควรละเลยหรือท้ิงประเด็น
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ภาพที่ 10 : สามเหลี่ยมแหงความพึงพอใจในการจัดการความขัดแยง
ที่มา : วันชัย วัฒนศัพท, 2550

ÇÔ¸Õ¡ÒÃ 
(Procedure)

¤ÇÒÁÊÑÁ¾Ñ¹¸� 
(Relationship) 

à¹×éÍËÒ 
(Substance) 

(R
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ความสัมพันธหรือสัมพันธภาพอันดีระหวางกันอยางตอเน่ืองและย่ังยืน 

ความสัมพันธนั้นเปนมุมหนึ่งที่สําคัญมากในการจัดการความขัดแยง 

สามเหล่ียมแหงความกาวหนาในการจัดการความขัดแยงมีนักคิดหลายทาน

ไดเสนอไว เปนการเนนแกไขความขัดแยงที่ตองทําใหครบทั้ง 3 มุม คือ 

เนื้อหาหรือเปาหมายที่ตองการ วิธีการที่เหมาะสมในการพูดคุยหรือ

จัดการ และความสัมพันธหรือสัมพันธภาพอันดีตอกันที่ตองดําเนินไป 

จะขาดซึ่งความสัมพันธอันดีปญหาก็จะไมลุลวงไปได 

 แมแตในสหรัฐอเมริกาก็มีตัวอยางของการสรางความสัมพันธ

อันดีนํามาสูความสําเร็จในการเจรจาทางธุรกิจ ดังตัวอยางเรื่องการเจรจา

ขามวัฒนธรรมภายในสหรัฐอเมริกา (Lewicki et al., 2001: 189) ซึ่งมี

การเจรจาธุรกิจโดยเนนการสรางความสัมพันธเปนสําคัญ การพูดคุยกันถึง
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ชีวิตสวนตัว และมีการทํากิจกรรมรวมกัน เชน ไปลาสัตวดวยกันโดยมีการ

เจรจาทางธุรกิจโดยตรงนอยมาก แตสุดทายก็สามารถบรรลุเปาหมาย

สามารถขายของไดและเกิดความสัมพันธอันยั่งยืนตอกัน (โปรดดูภาค

ผนวก 1) 

 4.2.2 เนนความตองการที่แทจริงไมใชจุดยืน 

 การเจรจาไกลเกลี่ยควรเนนการคนหาความตองการที่แทจริงของ

แตละฝายใหไดวา มีความตองการอะไร เพื่อจะไดตอบสนองใหตรงตาม

ความตองการ และแกปญหาไดตรงจุด สามารถสนองตอบตอความตองการ

รวมกันของผูที่เกี่ยวของใหเกิดความพึงพอใจรวมกัน ความหมายของ

จุดยืนและจุดสนใจ โรเจอร ฟชเชอร ไดนิยามไววา จุดยืน (Position) คือ

สิ่งที่เรียกรองหรือบอกวาจะทํา หรือสิ่งที่ตัดสนิใจ อะไร (What) ที่บอกวา

จะทําโดยคูขัดแยงจุดสนใจ หรือความตองการที่แทจริง คือ (Interest) 

เหตุผลเบื้องหลังจุดยืน หรือสิ่งที่ผลักดันอยูเบื้องหลัง การตัดสินใจ ทําไม 

(Why) จึงบอกวาตองการเชนนั้น การวิเคราะหจุดสนใจจะทําใหเขาใจ

จุดยืนของคูขัดแยงไดอยางถูกตอง รวมถึงความเชื่อ คุณคา แรงจูงใจที่

อยูเบื้องหลัง (Fisher et al. 1991 quoted in Coltri, 2004 : 127) จุดยืน

อาจเปรียบไดกับภูเขาน้ําแข็งที่โผลพนน้ําขึ้นมา สวนจุดสนใจเปรียบได

กับสวนของน้ําแข็งที่ซอนอยูใตน้ําที่เรามองไมเห็นดวยตาเปลา แตเรา

ก็สามารถคนพบจุดสนใจหรือความตองการน้ันได ถาใชการคนหาอยาง

รอบคอบและมีทักษะในการต้ังคําถาม

 ความแตกตางระหวางการเจรจาแบบเนนจุดยืนและจุดสนใจ

คืออะไร? การเจรจาแบบเนนจุดยืนนั้นเปนไปเพื่อใหเราไดรับสิ่งที่เรา

ตองการมากที่สุด และเชื่อวาความสําเร็จของตนอยูบนความพายแพของ

Kanjan_Book-ChutKhwamru_p001-106_pc1.indd   41Kanjan_Book-ChutKhwamru_p001-106_pc1.indd   41 17/9/2557   16:59:2417/9/2557   16:59:24



การเจรจาโดยยึดจุดยืน (Position)

- ทรัพยากรมีจํากัด
- ฉันตองการเคกชิ้นใหญที่สุดเทาที่จะ
 เปนไปได
- ฉันตองชนะ คุณตองแพ
- มีแนวทางเดียวในการการแกปญหาคือ
 แนวทางของฉัน 
- ฉันตองแสดงความกาวราวเพื่อเอาชนะ

- การยินยอมออนขอเปนสัญลักษณของ
 ความออนแอ

การเจรจาโดยยึดจุดสนใจ (Interest) 

- ทรัพยากรที่มีอยูมีไมจํากัด
- ยึดการตอบสนองความตองการรวมกัน

- ชนะ-ชนะทั้งสองฝาย 
- มีทางออกที่นาพึงพอใจหลายทาง 

- นุมนวลในการติดตอกับคน แตจริงจัง
 หรือแข็งในการจัดการกับปญหา
- สัมพันธภาพเปนสิ่งสําคัญ

ตารางที่ 1 : เปรียบเทียบการเจรจาโดยยึดจุดยืนและจุดสนใจ
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อีกฝาย ตางกับการเจรจาแบบเนนจุดสนใจ ทําใหท้ังสองฝายไดรับประโยชน

อยางยุติธรรม เพื่อใหทั้งสองฝายพึงพอใจ คํานึงถึงการบรรลุวัตถุประสงค

ของเราและของอีกฝายดวย (มารคัส, 2552) การเจรจาเราจึงไมควรเนน

ที่จุดยืนหรือความตองการของเราแตฝายเดียว เนื่องจากจะเกิดผลเสีย

มากกวาผลดีและทําใหการเจรจาไมประสบความสําเร็จ ขอเสียของการ

เจรจาโดยยึดจุดยืน คือ 1) ไมไดเกิดสัมพันธภาพหรือความสัมพันธอันดี

ตอกัน สวนการเจรจาโดยยึดจุดสนใจนั้นจะไมรีบรอนไปสูขอสรุปแตจะ

คอยๆ หาความตองการของอีกฝายอยางถองแทเสียกอน แลวคําตอบ

รวมกันจะตามมาในภายหลัง (Coltri,2004) 2) จุดยืนที่แตละฝายยดึอยูนั้น

จะเปนเหมือนหนากากที่ปดบังความตองการที่แทจริง 3) มองขามขอ

พิจารณาทั้งหมดที่อาจเปนทางเลือกซ่ึงตอบสนองตอความตองการรวมกัน

ได (เครยตัน, 2547) 

 การเจรจาโดยยึดจุดยืนและจุดสนใจ มีความแตกตางกันสามารถ

ประมวลสรุปได ดังนี้ (ปรับปรุงจาก เท็ด บอนพิน, 2550: 131)
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 อุปสรรคของการระบุและคนหาความตองการที่แทจริง การ

คนหาจุดสนใจหรือความตองการที่แทจริงเปนสิ่งจําเปน แตคูเจรจาก็อาจ

จะไมบอกถึงความตองการท่ีแทจริงตอคูเจรจาดวยเหตุผลตางๆ คริสโตเฟอร

มัวร (2542: 311) ระบุถึง อุปสรรคของการระบุและคนหาความตองการ

ที่แทจริง ดังนี้ 

 1. คูกรณีไมรูวาผลประโยชนที่แทจริงของตนเองคืออะไร อาจคิด

แตเพียงสิทธิในการไดดูแลบุตรของตนเอง มองแตในมุมแคบๆ แตไมเขาใจ

วาแมชนะคดี แตก็ทําลายความสัมพันธระหวางคูสามีภรรยาและตอบุตร

ดวย

 2. คูเจรจาจงใจปดบังขอมูลและผลประโยชนไว ดวยความกลัววา

ถาบอกออกไปอาจไดรับนอยกวาที่ควรจะไดรับ จึงปดบังไวเพื่อใหไดรับ

ผลประโยชนมากที่สุด เพราะไมอยากเสียอํานาจตอรองเชน การบอก

ออกไปวาตองการอยูใกลที่ทํางานและไดอยูใกลลูกจะถูกนําขอมูลไปใช

 3. ยึดจุดยืนใดจุดยืนหน่ึงอยางม่ันคง ทําใหไมมองไปท่ีขอเสนออ่ืน

ยึดมั่นแตจุดยืนของตนเอง วาจะใหจายคาชดเชย ในกรณีที่ผิดสัญญา แต

ไมไดมอง คําขอโทษ การยอมรับความผิด การเยียวยาทางจิตใจ

 4. ไมทราบถึงกระบวนการคนหาความตองการที่แทจริง กลาวคือ

ไมทราบวิธีการวาดําเนินการอยางไรหรือเปนอยางไร 

 

 เม่ือไดรูถึงอุปสรรคท่ีขวางก้ันการคนหาความตองการท่ีแทจริงแลว

เราควรรูถึงวิธีการในการคนหาความตองการที่แทจริง ผูเจรจาสามารถ 

ใชวิธี 2 อยาง (มัวร, 2542 : 315) ในการระบุและคนหาความตองการที่

แทจริงคือ วิธีการโดยออมและวิธีการโดยตรง

 

Kanjan_Book-ChutKhwamru_p001-106_pc1.indd   43Kanjan_Book-ChutKhwamru_p001-106_pc1.indd   43 17/9/2557   16:59:2417/9/2557   16:59:24



Ê¶ÒºÑ¹¾ÃÐ»¡à¡ÅŒÒ

44

 วิธีการโดยออม คือการเขาไปแทรกแซงเพียงเล็กนอย ไมไดเขาไป

อยางชัดแจงและเผชิญหนาโดยตรง เคร่ืองมือท่ีใชไดแก การทดสอบ (Testing)

การทดสอบเปนการเนนท่ีการฟงอยางตั้งใจเพื่อใหทราบถึงความตองการ

ท่ีแทจริง สําหรับการฟงอยางต้ังใจน้ัน ศ.นพ.วันชัย วัฒนศัพท เนนวาควร

มีการตอบสนองกับคูเจรจาเพื่อทําใหเขารูสึกวาเราใหความสําคัญ ดวยการ

พยักหนา สงเสียงเออ ออ สบตาตรงๆ กลาวทวนถึงสิ่งที่ไดฟงเพื่อความ

เขาใจที่ถูกตอง และการตั้งคําถามเพื่อใหคูกรณีพูดไดอยางครบถวน แบบ

จําลองสมมุติฐาน (Hypothesis) ผูเจรจาเสนอทางเลือกตางๆ แกคูกรณี 

แตไมไดถามวาเห็นดวยหรือใหการรับรองหรือไม แตเปนเพียงเพื่อดูวา

ขอเสนอน้ันเปนท่ีพึงพอใจมากกวาหรือนอยกวาขอเสนออ่ืนท่ีนํามาพิจารณา

ก็จะทําใหผูเจรจาเกิดความเขาใจวาตองการอะไร โดยไมตองมีการระบุหรือ

พูดออกมาตรงๆ วิธีการนี้ถูกนํามาใชเมื่อคูพิพาทปดบังความตองการที่

แทจริงไว หรือเมื่อคูกรณีไมมีความไววางใจในการเปดเผยผลประโยชน

ออกมา 

 วิธีการโดยตรง เปนการต้ังคําถามโดยตรง เนนใหต้ังคําถามโดยตรง

เมื่อเราไดรับรูจุดยืนของคูเจรจา ก็ใหเนนการตั้งคําถามวา ทําไมจุดยืนนั้น

จึงมีความสําคัญ หรือเบ้ืองหลังของจุดยืนน้ันคืออะไร เชน การต้ังคําถามวา

ทําไมจึงมาชุมนุมเรียกรองไมใหสรางโรงไฟฟา? แรงจูงใจที่อยูเบื้องหลังคือ

ความตองการลึกๆ ความเชื่อ วัฒนธรรม ความตองการดานสวัสดิการ

สังคม การรักษาหนา การเขามามีสวนรวม ความยุติธรรม การสูญเสีย

อํานาจ เปนตน ถาเราสามารถเขาใจเบื้องหลังเหลานี้ไดการแกไขปญหา

ก็สามารถทําไดตรงจุดและลดความขัดแยงได สําหรับประเภทแรงจูงใจที่

อยูเบื้องหลัง 2 ประเภท ประกอบดวย (Warner, 2001: 63) 

Kanjan_Book-ChutKhwamru_p001-106_pc1.indd   44Kanjan_Book-ChutKhwamru_p001-106_pc1.indd   44 17/9/2557   16:59:2417/9/2557   16:59:24



ภาพที่ 11 : การคนหาแรงจูงใจรวมกัน
ที่มา : Warner, 2001: 63
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 1. แรงจูงใจที่อยูเบื้องหลังรวมกัน เกิดจากสองฝายหรือคูขัดแยง

มีแรงจูงใจเบื้องหลังรวมกัน เชน ความขัดแยงระหวางชุมชนในการใช

ปาชุมชน เราจึงหาความตองการรวมกันวาคืออะไร และอาจไดทราบวา

แตละฝายก็ตองการยังคงรักษาปาไมไวเหมือนกัน และสามารถหารายได

จากการใชปาชุมชน 

 2. แรงจูงใจที่อยูเบื้องหลังของปจเจกบุคคล แตละคนก็จะมีแรง

จงูใจที่อยูเบื้องหลังแตกตางกันไป บางครั้งความตองการก็ไปกันไมไดกับ

คนอ่ืน แตก็นาจะมีทางท่ีจะหาทางออกรวมกันท่ีทําใหท้ังคูพึงพอใจรวมกัน

ได 

 การแกไขปญหาความขัดแยงจะทําไดดีกวา ถาจะเริ่มตนแกปญหา 

จากการหาจุดที่แตละฝายตองการรวมกัน โดยเริ่มจากหาความตองการ

ที่ซอนอยูของแตละคนกอน จากนั้นก็พยายามหาความตองการที่รวมกัน 

โปรดดูแผนผังดานลาง  
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ภาพที่ 12 : หัวหอมความขัดแยง
ที่มา : Coltri, 2004: 135
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 นอกจากการคนหาแรงจูงใจที่อยูเบื้องหลังรวมกันแลว อีกวิธีการ

หนึ่งก็คือการคนหาจุดสนใจที่อยูลึกลงไป เรียกวา หัวหอมความขัดแยง 

(Confl ict Onion) เปนการวิเคราะหจุดสนใจ จากจุดที่เห็นชัดเจนที่สุดไป

สูสิ่งที่อยูลึกลงไปๆ เชน หลักการ คุณคา ความตองการขั้นพื้นฐาน และ

ทําใหเขาใจเหตุผลที่อยูเบื้องหลังจุดยนื เหมือนเราปลอกหัวหอมทีละชั้นๆ 

ก็จะเห็นหัวหอมในชั้นตอไป (Coltri, 2004: 135)

 อธิบายแผนภาพได (Coltri, 2004) โดยเปรียบเทียบกับหัวหอม

เรียงตามลําดับชั้นนอกสุดไปหาหัวหอมชั้นในสุด จุดยืน เปนสิ่งที่เรียกรอง 

ส่ิงท่ีตองการจริงๆ คือความคาดหวังท่ีเปนรูปธรรม เปนส่ิงสําคัญท่ีคูขัดแยง

มองหา จุดสนใจ เปนเหตุผลสําหรับความคาดหวังที่เปนรูปธรรม หลักการ

¤Ç
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 (จุดสนใจ) ประกอบดวย 
- หวงเรื่องความปลอดภัยของลูก
- ตองการเปนผูปกครองที่ดี
- ตองการควบคุมลูกใหได
- ตองการปองกันลูกจากสิ่งไมดี
- ตองการนอนหลับในเวลากลางคืน
- หวงสิ่งที่เพื่อนบานคิด

กลับถึงบาน
ภายในเวลา 

4 ทุม
(จุดยืน)
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และคุณคา เปนความเชื่อที่มีอิทธิพลตอจุดสนใจ ความตองการขั้นพื้นฐาน

มนุษย เปนความตองการที่อยูเบื้องหลังที่ขับเคลื่อน (สําหรับตัวอยางเพื่อ

ความเขาใจหัวหอมความขัดแยงโปรดดูตัวอยางในภาคผนวก 2) 

 เพื่อความเขาใจในการคนหาจุดยืนและจุดสนใจที่อยูเบื้องหลังไดดี

ยิ่งขึ้น จะขอยกตัวอยาง 3 ตัวอยาง คือกรณีผูปกครองที่ยืนยันวาลูกตอง

กลับบานภายในเวลา 4 ทุม กรณีการแยงกันฟงเพลง และการเจรจาเรื่อง

เงินเดือน 

กรณีแรก : ผูปกครองที่ยืนยันวาลูกตองกลับบานภายในเวลา 4 ทุม 

(จุดยืน) (Wilmot, 2007 : 259)

 จุดยืนของผูปกครองคือยืนยันวาลูกตองกลับบานภายในเวลา 4 ทุม

แตเหตุผลเบ้ืองหลังท่ีผูปกครองยืนยันเชนน้ัน จะเห็นไดวามีเหตุผลมากมาย

หลายประการ ทําใหเราไดเขาใจถึงเหตุผลที่ซอนอยูภายใน
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กรณีที่สอง : ฟงเพลงของฉัน 

 คนสองคนอยูบนเรือกลางทะเลสาบ ถกเถียงกันถึงชนิดของเพลง

ที่ตองการฟง เกิดการโตเถียงกัน คนหนึ่งตองการฟงเพลงแนวหนึ่ง อีกคน

ตองการฟงเพลงแนวของตน เมื่อเถียงกันไปเถียงกันมา ดวยความโกรธ 

คนหนึ่งหยิบสวานขึ้นมาขูวาจะเจาะเรือถาไมฟงเพลงแนวของเขา (จุดยืน) 

ผลคือ เรือจม สําหรับตัวอยางการเนน (จุดสนใจ) เหตุการณเดียวกัน แต

แกปญหาดวยการสรางทางเลือกที่จะรับมือกับรสนิยมในการฟงเพลงที่

แตกตางกัน โดยใหฟงกันคนละครึ่งชั่วโมงโดยใชหูฟง ตางฝายตางก็ไมรูสึก

วาพวกเขาเสียอํานาจ ผลคือ พวกเขาแทบรอไมไหวสําหรับการไปเที่ยวครั้ง

ตอไป (มารคัส, 2552) 

 จุดยืนในกรณีนี้ก็คือ ตางฝายตางก็ตองการฟงเพลงแนวของตน 

ขณะที่จุดสนใจคือ ไดฟงเพลงของตนเองโดยไมรูสึกวาเสียอํานาจ 

กรณีที่สาม : การเจรจาเรื่องเงินเดือน (Lewicki et al., 2001) 

ผูสัมภาษณ : เงินเดือนจํานวนเทาไหรที่คุณคิดวาเหมาะสม

ผูสมัครงาน : 40,000 ดอลลาร

ผูสัมภาษณ : เราไดใหแค 35,000 ดอลลาร ตอเดือน

 จํานวนที่แตกตางกันคือ 5,000 ดอลลาร วิธีการเจรจาแบบมุงเนน

ความรวมมือคือ

ผูสัมภาษณ : 40,000 ดอลลาร เปนปญหาสําหรับบริษัทเรา คุณสามารถ

 บอกไดไหมวา ทําไมตองการจํานวนเงินที่ 40,000 ดอลลาร

ผูสมัครงาน : ผมเปนหนี้การศึกษาจํานวนมาก และยังตองจายเงินเพื่อให

 จบการศึกษา 
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ผูสัมภาษณ : บริษัทเรามีโปรแกรมใหสําหรับพนักงานใหมไดกู นอกจากนี้

 มีการใหทุนกับพนักงานไดเรียนถาวิชาท่ีเรียนตรงกับท่ีบริษัท

 กําหนดไว โปรแกรมเหลานี้จะพอชวยคุณไดไหม

ผูสมัครงาน : ไดครับ

 จุดยืนของผูสมัครงานคือ เงินเดือน 40,000 ดอลลารตอเดือน 

แตจุดสนใจหรือความหวงกังวลคือ ตองการเงินเพื่อการศึกษา เมื่อ

ผูสัมภาษณเสนอเงินกู เงินใหทุน การเจรจาก็ยุติลงไดดวยดี 

 4.2.3 สรางทางเลือกกอนที่จะตัดสินใจ 

 คูกรณีมีแนวโนมท่ีจะมาสูโตะเจรจาพรอมกับขอเสนอของตนเอง

ในการแกปญหา ซึ่งไมใชสิ่งที่ผิด แตการจํากัดที่ขอเสนอของตนเองเทานั้น 

อาจทําใหขาดโอกาสในการแกปญหารวมกัน ดังนั้น การสรางทางเลือก

รวมกันหลายๆ ทางเลือกจึงเปนสิ่งสําคัญและจําเปนในการไดทางออก

ที่สรางสรรค โดยมีกระบวนการนําเสนอที่ไมวิพากษวิจารณความเห็น

ของคนอื่น (มารคัส, 2552) สอดคลองกับที่ฟชเชอรไดเสนอแนะใหสราง

ทางเลือกหลายๆ ทาง เพื่อจะไดพิจารณาประโยชนรวมที่เหมาะสมที่สุด

ไดกระบวนการท่ีจะชวยกันสรางทางเลือกท่ีดีท่ีสุดเพ่ือประโยชนท้ังสองฝาย

เราไมควรไปยึดติดกับคําตอบใดคําตอบหนึ่งเทานั้น แตใหสรางทางเลือก

หลากหลายทางที่มาจากการเสนอของผูที่เกี่ยวของใหไดมากที่สุด เนน

การเลือกกอน ตัดสินใจทีหลัง มองหาความตองการรวมของทุกฝาย และ

ผสมผสานความตองการที่ตางกันอันจะนําไปสูการตัดสินใจไดอยางมี

คุณภาพและการยอมรับในทางเลือกท่ีตัดสินใจรวมกัน นอกจากน้ี ฟชเชอร

(2545) ยังไดกลาวถึงอุปสรรคที่ขัดขวางการคิดคนทางออกในการเจรจา 

4 ประการคือ 
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 1. การตัดสินใจกอนถึงเวลาอันควร เปนการตัดสินใจไปแลวโดย

  ไมคิดจะหาทางออกใหม

 2. การมองหาคําตอบเพียงหน่ึงเดียว เน่ืองจากมองวาแคเร่ืองเดียว

  ก็ตัดสินใจยากอยูแลว ถามีทางเลือกมากๆ ยิ่งตัดสินใจไดยาก

  และเกิดความสับสน 

 3. การใชสมมติฐานที่วาขนมเคกมีขนาดคงที่ เนื่องจากมองวา

  ทรัพยากรมีจํากัด ถาคุณไดมาก ฉันก็ไดนอย แลวทําไมฉัน

  จะตองหาทางเลือกอื่นใหเธอพอใจดวยละ 

 4. ทัศนคติที่วาการแกปญหาเปนเรื่อง “ตัวใครตัวมัน” ทําไม

  จะตองไปสนใจคูเจรจา แตแทที่จริงแลวการมองเห็นแตความ

  ตองการของตนเองมักจะนําไปสูความขัดแยงรุนแรงมากกวา 

 รูปแบบและวิธีในการสรางทางเลือกมีหลากหลายวิธี สําหรับ

รูปแบบในการจัดการหรือสรางทางเลือกมีหลายรูปแบบ ไมวาจะเปนการ

คิดสรางสรรค คิดออกจากกรอบเดิมเพื่อกาวขามปญหา การระดมสมอง

เพื่อใหไดทางเลือกหลายๆ ทางมากที่สุดกอนการตัดสินใจ การทําความ

เขาใจแรงจูงใจและมุมมองของแตละฝายใหชัดเจน เพื่อใหเขาใจสิ่งที่อยู

เบื้องลึกในจิตใจ (Warner, 2001: 63) 

 วิธีการตางๆ ในการสรางทางเลือก มีหลากหลายวิธีการ โรเจอร

ฟชเชอร, เจมส เครยตัน คริสโตเฟอร มัวร, เลวิคกิ และนักวิชาการอีกหลาย

ทาน ไดนําเสนอวิธีการตางๆ ในการสรางทางเลือก ซึ่งมีความสอดคลอง

เปนไปในทิศทางเดียวกัน ที่เนนการสรางทางเลือกหลายๆ ทาง กอนการ

ตัดสินใจ สามารถประมวลสรุปไดดังนี้
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1. สรางความตระหนักตอความตองการใหมีทางเลือก
2. แยกคูพิพาทออกจากจุดยืนที่ไมเปนที่ยอมรับ
3. แยกการคิดคนและการตัดสินใจออกจากกัน
4. สรางทางออกใหเพิ่มขึ้น แทนที่จะพิจารณาทางเดียว 
5. หาทางออกที่เปนผลดีตอทุกฝาย
6. วิธีการและเทคนิคในการสรางทางเลือก

ภาพที่ 13 วิธีการตางๆ ในการสรางทางเลือก
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 1. สรางความตระหนักตอความตองการใหมีทางเลือก 

 คูพิพาทมักเขาสูการเจรจาดวยความยึดม่ันวาไดคนพบทางแก

ปญหาดีท่ีสุดแลว ดังน้ันในการเจรจาตองพยายามทําใหเห็นวา มีทางเลือก

หลายๆ ทางเพื่อใหสามารถเลือกทางแกปญหาที่ดีที่สุดรวมกัน ดีกวา

การยึดม่ันในจุดยืนของตนเองเทาน้ัน ซ่ึงตองทําใหผูท่ียึดม่ันในจุดยืนเห็นวา

อีกฝายก็อาจจะไมยอมรับการยึดมั่นจุดยืนของตน

 2. แยกคูพิพาทออกจากจุดยืนที่ไมเปนที่ยอมรับ 

 คูพิพาทยึดติดกับจุดยืนของตนดวยเหตุผลหลายประการ อาทิ 

ตอบสนองตอความตองการทางจิตใจ หรือรูสึกวาเปนทางแกไขปญหา

ที่ดีที่สุด จึงจําเปนตองหาวิธีทําใหลดการยึดมั่นถือมั่นลง ดวยวิธีทาง 

จิตวิทยาทางจิตใจดวยการฟงอยางตั้งใจ การสรุปความและเรียบเรียง

ประโยคใหมเพื่อใหเห็นวาฟงอยางตั้งใจและใสใจตอคูกรณี และอาจตอง
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ทําใหเขาตระหนักถึงความเสียหายวาอาจจะเกิดขึ้นได ทั้งการเสียเวลา 

เสียงบประมาณ เสียโอกาสตางๆ ที่ไมสามารถดําเนินการตอไปได (มัวร,

2542) การฟงอยางตั้งใจ การกลาวทวนเนื้อหา และการกลาวเรียบเรียง

ประโยคใหมเปนทักษะในการสื่อสารที่สําคัญมากในการดับอารมณโกรธ

และยังสรางความรูสึกเปนพวกเดียวกันไดเปนอยางดี แตการฟงอยางตั้งใจ

เพียงอยางเดียวอาจยังไมเพียงพอในการจัดการกับปญหา แตตองมีความ

มุงมั่นและศรัทธาในการแกปญหารวมดวย 

 กรณีความขัดแยงระหวางคนฝงนํ้าจืดกับนํ้าเค็มท่ีจังหวัดสมุทรสงคราม

ที่มีประตูกั้นน้ําแบบชักจากกนคลอง กั้นคนสองฝงน้ําไว ในชวงที่ยังปด

ประตูก้ันนํ้าจะเปนท่ีสะสมของแกสไขเนา แอมโมเนีย มลพิษจากแหลงตางๆ

มาขังไวหนาประตู และเมื่อเปดประตูกั้นน้ําของเสียที่สะสมจากฝงน้ําจืด

จะไหลทะลักเขามายังลําคลองฝงน้ําเค็ม ทําใหกุง หอย ปู ปลา แพลงตอน

และหวงโซอาหารธรรมชาติเสียหาย แตถาไมเปดประตูกั้นน้ํา ฝายน้ําจืดก็

เดือดรอนจากนํ้าน่ิง จนเนาเน่ืองจากนํ้าไมหมุนเวียนและเกิดปญหานํ้าทวม

นาขาว จากสภาพปญหาดังกลาวนําไปสูวิกฤตความขัดแยงท่ีคนท้ังสองฝาย

ลุกขึ้นมาเผชิญหนากัน โดยตางฝายตางสงคนไปเฝาประตูกั้นน้ําเพื่อไมให

มีการเปด-ปด ประตูกั้นน้ํา บางครั้งถึงขั้น ถือไม ถือปนมาขูกัน จากปญหา

ดังกลาว ชาวบานฝงน้ําเค็ม โดยคุณปญญา โตกทอง จึงลุกขึ้นมาชวน

ชาวบานฝงน้ําจืดรวมไมรวมมือกันแกปญหา โดยใชความอดทนจัดเวที

พูดคุยท้ังเปนทางการและไมเปนทางการ โดยเฉพาะใชเวลาวางของชาวบาน

เปนตัวต้ัง ต้ังใจฟงเก็บประเด็นท่ีหลากหลาย จนในท่ีสุดก็ไดทางออกหลายๆ

ทางและนําไปสูทางออกท่ีเห็นพองตองกัน แยกคนสองฝงนํ้าออกจากจุดยืน

ท่ียึดม่ันถือม่ันได ทางออกท่ีไดคือประตูก้ันนํ้าแบบเปดบน-ปดลาง (ประตูนํ้า
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หับเผย) ทําใหไมตองชักประตูจากกนคลอง ประตูน้ําแบงเปนสองสวน 

สวนลางก็จะปดไวกันของเสียจากฝงนํ้าจืดขามไปหาฝงนํ้าเค็ม และนํ้าจะดัน

เฉพาะประตูสวนบนจากฝงน้ําจืดขามไปหาฝงน้ําเค็ม เมื่อน้ํามีระดับสูงขึ้น 

(ชลัท ประเทืองรัตนา, 2555) 

 3. การแยกการคิดคนและการตัดสินใจออกจากกัน 

 ฟชเชอร (2545) เห็นวาควร แยกการคิดคนและการตัดสินออก

จากกัน หาทางออกเตรียมไวหลายๆ ทางกอนแลวจึงคอยตัดสิน โดยมี

บรรยากาศการพูดคุยที่เปนกันเอง เกิดความสบายใจในการพูดคุยกัน โดย

อาจจัดเวทีเปนวงกลม นั่งขางๆ กันหันหนาเขาหากระดานและคิดรวมกัน

โดยอาจมีกติกาวาหามวิพากษวิจารณความเห็นของคนอื่น จนกระทั่งได

ทุกความเห็นครบถวนแลว ถึงเปดโอกาสใหมีการวิพากษ วิจารณและเลือก

แนวคิดที่เหมาะสมรวมกัน เชนเดียวกับที่ เครยตัน (2547) มีความเห็น

คลองนํ้าเค็ม

คลองนํ้าจืด
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สอดคลองไปในแนวทางเดียวกันวาไมควรรีบรอนตัดสินใจ และยังเห็นวา 

การระดมสมองกอใหเกิดบรรยากาศที่รูสึกปลอดภัย และมีอิสระที่จะมี

สวนรวมโดยปราศจากความกลัว 

 4. สรางทางออกใหเพิ่มขึ้น แทนที่จะพิจารณาเพียงทางออกเดียว 

 พยายามหาทางออกใหไดมากที่สุด โดยไมวิพากษ วิจารณ

ความคิดใคร และไมไดหาเพียงคําตอบเดียว เชนเดียวกันกบัสิ่งที่ควรทํา

เมื่อมีคนถามวา ใครควรไดรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพ เราควรจะคอยๆ 

รวบรวมรายชื่อที่เหมาะสมใหมากที่สุดเสียกอน สัก 100 ชื่อ และก็ไมไดมี

คําตอบเพียงคําตอบเดียว (Fisher, 1981) 

 ตัวอยางท่ีผูเขียนไดทําเวทีกระบวนการประชาเสวนาหาทางออก 

รวมถึงการเจรจาในเวทีตางๆ ผูเขียนจะเนนการสรางทางเลือกดวยการ

ระดมสมองใหไดมากที่สุด ไมวิพากษวิจารณในชวงที่มีการระดมสมอง 

โดยมีผูชวยจดประเด็นลงในกระดาษใหไดมากที่สุด ถามีใครจะวิจารณ

ความเห็นคนอื่น จะยังไมสามารถทําไดในชวงนี้ แตตองรอจนกวาจะได

ความเห็นออกมาท้ังหมดกอน ความเห็นตางๆ ท่ีออกมาจึงสามารถปรากฏ

อยางครบถวนและ ไมมีใครเสียหนาจากการถูกวิจารณ จนกระทั่งได

ความเห็นมาทั้งหมดแลวจึงคอยมีกระบวนการแลกเปลี่ยนความเห็นกัน

ตอไป วาแนวทางใดเปนแนวทางที่นาจะมีความเปนไปไดมากที่สุด คําถาม

ที่ใชควรเปนคําถามปลายเปด เชน ใครควรไดรางวัลนักสันติภาพดีเดนของ

ประเทศไทย ก็จะมีคําตอบที่ออกมามากมาย หลายคน คําถามที่มีเพียง

คําตอบเดียวเปนสิ่งที่ไมควรถาม เชน ถามวาจะสรางที่ทิ้งขยะที่พื้นที่ ก. 

ดีไหม? หรือถามวา จะซื้อรถยนตสีอะไรดี ทั้งที่ยังไมไดอภิปรายถึงความ

จําเปนในการซื้อรถยนต และทางเลือกอื่นๆ เสียกอนซึ่งอาจจะมีความ

เหมาะสมกวาก็เปนได 
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 5. หาทางออกที่เปนผลดีตอทุกฝาย 

 โดยคนหาความตองการที่แทจริง และหาความตองการรวมกัน

ของท้ังสองฝาย นําไปสูการผสานความตองการท้ังสองฝายเขาไวดวยกัน

เชน ผูที่เรือแตกลอยอยูในเรือยาง มีอาหารจํากัด ก็ควรเลิกทะเลาะกัน

เรื่องอาหาร แตควรหาทางชวยกันพายเรือใหถึงฝง (ฟชเชอร, 2545) แต

การจะทําใหคนเลิกทะเลาะกันเรื่องอาหารได ก็ตองมีวิธีที่ทําใหคูกรณีเห็น

ประโยชนรวมกันจากการเนนเปาหมายท่ีเปนประโยชนตอตัวเขา ในกรณีน้ี

ก็คือการรวมกันพายเรือใหถึงฝง 

 6. วิธีการและเทคนิคในการสรางทางเลือก สามารถกระทําไดใน

หลายวิธีการ 

 1.) ตกลงกันในหลักการหรือจะแบงประเด็นปญหาเปนประเด็นยอย

วิธีแรก การตกลงในการใชหลักการเพื่อนําไปสูขอตกลง เปนการหาความ

ตกลงกันในหลักการทั่วไปเสียกอน ซึ่งจะเหมาะสมกับกรณีที่มีคานิยม

ที่สอดคลองกันของคูกรณี เชน ตกลงกันในหลักการใหไดกอนวา ในเมือง

เดนเวอร มีความตองการน้ําเพิ่มขึ้นหรอืไม และการสรางเขื่อนจําเปน

หรือไม จึงนําไปสูขอตกลงกัน 3 ขอวา 1. มีความตองการน้ําเพิ่มขึ้น 

2. มาตรการประหยัดน้ํา 3. การสรางเขื่อนในพื้นที่ดานตะวันออกของ

ภูเขารอกกี้ (มัวร, 2542) วิธีการนี้ สามารถนําไปประยุกตใชในการสราง

เขื่อนหรือฝายเก็บน้ําในบานเราไดเชนกัน วิธีการที่สอง แบงประเด็น

ปญหาออกเปนปญหายอยๆ เปนการแตกเปนกลุมยอย จะทําใหคูพิพาท

อาจมองและเขาใจประเด็นปญหาท่ีเล็กกวาไดงายกวาปญหาซ่ึงซับซอน 

เชน เมื่อมีการสรางคอนโดมิเนียมใกลที่อยูอาศัยของชาวบาน ก็จะแบง

ประเด็นออกเปน ความเปนสวนตัว ประเด็นการมองเห็น การไดยินและ

ประเด็นความแออัด เปนตน 
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 2.) การแลกกัน จะเนนที่สรางประเด็นมากกวา 1 ประเด็น 

และคูเจรจาก็จะแลกกันวาใครจะเลือกในประเด็นใด เชน สามีกับภรรยา

ไมเห็นดวยในสถานที่จะไปพักรอน และประเด็นที่พัก ภรรยาอาจอยากได

ที่พักที่หรูหรา แตสามีอยากไดที่พักที่ธรรมดาไมหรูหรา ภรรยาอาจคิดวา

ประเด็นท่ีพักสําคัญกวาประเด็นสถานท่ีพักรอน ภรรยาก็อาจจะยอมไปเท่ียว

ภูเขาตามที่สามีตองการ แตตองไปเที่ยวภูเขาที่มีที่พักที่หรูหรา (Lewicki et 

al., 2001) 

 3.) การผลัดเปล่ียนกัน คูเจรจาอาจผลัดเปล่ียนกันระหวางทางเลือก

ท่ีแตละฝายพอใจ ในขอบเขตการแลกเปล่ียนท่ีไมมีฝายใดตองละท้ิงทางเลือก

ท่ีตนพอใจ เชนการเลือกสถานท่ีพักรอนท่ีไหนดีระหวางสามี ภรรยา อาจไป

ภูเขาปนี้ แลวไปทะเลในปหนา (Lewicki et al., 2001) 

 4.) หาทางเลือกที่ตอบสนองตอความตองการของแตละฝาย 

แตไมทําใหอีกฝายสูญเสียสิ่งที่ตนตองการไป เชน กรณีเด็กสองคนแยง

สมลูกเดียวกัน แมจะทําอยางไร จะแบงครึ่งสมหรือแมจะแบงให แตแม

ก็เลือกใชวิธีการพูดคุยซักถาม และไดคําตอบวาเด็กคนหนึ่งตองการรับ

ประทานเนื้อสม และอีกคนตองการเปลอืกเพื่อทําหนาขนมเคก สุดทาย

ก็เลยตกลงกันไดลงตัว (Lewicki et al., 2001) วิธีการนี้คลายๆ กับการหา

จุดสนใจหรือความตองการที่แทจริงของแตละฝาย ดังที่ไดกลาวไวแลว

ในสวนของจุดยืนและจุดสนใจ 

 5.)  การขยายเคก เปนการเพิ่มทรัพยากรที่มีอยู เชน สามีภรรยา

อาจจะขอเวลาหยุดพักรอนเพิ่มเปน 4 สัปดาห ก็จะสามารถแกปญหานี้ได

แตอาจมีขอจํากัดกรณีที่ไมสามารถขอเพิ่มทรัพยากรได (Lewicki et al., 

2001) ก็ตองใชวิธีการอื่นควบคูกันไป 
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 6.) การชดเชย โดยฝายหนึ่งไดรับในสิ่งที่ตนเองตองการตาม

เปาหมาย แตอีกฝายจะไดรับการชดเชย โดยฝายแรกจายเงินหรือให

ส่ิงของแลกกับการไดมา เชน ถาสามียอมไปเท่ียวทะเล ภรรยาจะซ้ือกลอง

ใหสามี หรือสมัครสมาชิกกอลฟคลับ แตก็ตองพิจารณาวาจํานวนเงิน

เทาใดถึงจะเหมาะสม (Lewicki et al., 2001) หรือตัวอยางถายินยอมให

มีการสรางโรงไฟฟาในพื้นที่ ก็จะมีกองทุนสําหรับพัฒนาชาวบานรอบๆ 

โรงไฟฟา เปนตน 

 7.) ลดผลกระทบใหเหลือนอย ฝายหนึ่งจะบรรลุในเปาหมายของ

ตนและความตองการของอีกฝายจะไดรับการพิจารณาอยางจริงจังโดย

ทําใหเขาไดรับผลกระทบนอยที่สุด เชน สามีตองการไปเที่ยวในสถานที่

สงบ ไมชอบทะเลเพราะมีผูคนมาก แตภรรยาชอบทะเลเพราะ มีกิจกรรม

มาก ถาสามีเห็นวาการไปทะเลแลวสามารถมีที่ที่สงบ และภรรยา

รับประกันวาจะหาสถานที่ให ก็อาจจะยอมไปทะเล (Lewicki et al., 2001) 

 กลาวโดยสรุป การสรางทางเลือกนั้นเปนการขยายขนมเคกเพิ่ม

ทรัพยากร หรือหาวิธีการตางๆ โดยไมไดคิดหรือมุงแตเพียงการแบงเคกที่

มีอยูอยางจํากัด แตมีทางออกอื่นๆ อีกมากมายหลายวิธี นอกเหนือจาก

ทรัพยากรที่มีอยู จึงไมใชการเนนที่ฝายใดฝายหนึ่งตองแพแตเปนการมา

คิดรวมกันเพื่อใหไดทรัพยากรรวมกัน ทัศนคติดังกลาวเชื่อวามีเสนทาง

หลายสาย หลายวิธีการที่จะไปสูปลายทางเดียวกัน ไมไดติดหรือจํากัด

แตเพียงเสนทางเดียว เปนทัศนคติที่ไมใชการกอกําแพงลอมรอบตนเอง 

จนเกิดการปดกั้นไมยอมรับทางออกอื่นๆ หรือเหมือนกับมาที่ถูกบังตา

มองเห็นแตทิศทางขางหนาของตนเองเทานั้น 
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 4.2.4 การสรางมาตรฐานที่คูกรณียอมรับ 

 ในการเจรจาหลายคร้ังท่ีคูกรณีจะยึดม่ันในจุดยืนสุดโตงของตนเอง

และมุงมั่นที่จะเอาชนะแตฝายเดียวเทานั้น แตผลที่เกิดขึ้นคือ การเจรจา

ลมเหลวหรือไมประสบความสําเร็จ ยกตัวอยางในการซื้อขายบานนั้นเปน

เรื่องธรรมดาที่ลูกคาตองการจายเงินใหนอยที่สุดในการซื้อบาน แตคุณ

ตองการใหลูกคาซื้อบานในราคาที่สูงที่สุด เราจะทําอยางไรดี? จะหาราคา

มาตรฐานอยางไรที่คูกรณียอมรับรวมกัน

 แนวทางหน่ึงท่ีใชในการเจรจาคือ การใชบรรทัดฐานหรือมาตรฐาน

ที่คูกรณียอมรับ ฟชเชอร (2545) ไดยกตัวอยางการกอสรางบาน ถาหาก

ผูรับเหมาฝงเสาคอนกรีตบอกวาควรฝงเสาคอนกรีตลึก 2 ฟุต ในขณะที่

คุณคิดวาควรจะฝงเสาลึก 5 ฟุต คุณในฐานะเจาของบานยอมกังวลเรื่อง

มาตรฐานความปลอดภัยของบานท่ีตนอาศัยอยู แลวเราควรใชมาตรฐานใด

ในการเจรจารวมกัน? นอกจากนี้ ฟชเชอรไดยกตัวอยางการเจรจาเพื่อ

ตีมูลคารถยนตกับบริษัทประกันภัยวาควรใชบรรทัดฐานที่ยุติธรรมใด 

อาจใชบรรทัดฐาน ตนทุนลบดวยคาเสื่อมราคารวม ราคาตลาดในขณะนั้น

ราคาที่ปดประกาศขายในปนั้น คาซอมใหเหมือนรถคันใหม และมูลคาที่

ศาลตัดสิน สิ่งที่พึงระลึกไวคือ มาตรฐานที่ดีไมไดเปนมาตรฐานของเรา

เทานั้นคูเจรจาก็อาจมีมาตรฐานที่ดีไดเชนกัน เราจึงควรเปดใจรับฟงสิ่งที่

คูกรณีเสนอมาอยาง มีเหตุผล

 

 การเจรจาโดยเนนมาตรฐานจึงเปนการยึดเหตุผล มีการอางอิงได 

มีตัวเลขที่เปนมาตรฐาน และไมตองเสียเวลาไปกับการโตเถียงกันอยาง

ไรเหตุผล แตมาตรฐานท่ีควรจะเปนน้ันควรมีการอางอิงจากอะไรบาง ไมวา
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จะเปนหลักสากล แนวทางปฏิบัติที่เคยทํามา ตัวเลขอางอิง ราคาตลาด 

ราคาประเมินจากทางการ วันชัย วัฒนศัพท (2550) เนนวาใหพยายาม

หามาตรฐานตางๆ หลายมาตรฐานใหไดมากที่สุด ไมวาจะเปนวิธีการโยน

หัวกอย วิธีจับไมสั้นไมยาว วิธีการประกวดราคา วิธีการที่คนหนึ่งสับไพ

และอีกคนตัดไพ หรือวิธีแบงขนมเคกดวยการใหคนหนึ่งตัดแบง อีกคน

เปนคนเลือก วิธีการหาผูชํานาญการที่ทั้งสองฝายเชื่อถือ วิธีใชอนุญาโต

ตุลาการมาตัดสิน มาตรฐานตางๆ ที่ระดมความเห็นออกมาอาจมี

มากมายหลายวิธี เมื่อไดมาตรฐานมาแลวหลายๆ มาตรฐาน เราก็อาจ

นํามาเรียงลําดับที่ชอบนอยที่สุดไปหาที่ชอบมากที่สุดรวมกัน เชน การ

ประกวดราคา ใครใหราคาต่ําสุดก็ชนะ หรือใชมาตรฐานราคากลางใน

ทองตลาด หรือใหใครมากอนไดกอนดวยวิธีการเขาคิว เปนตน 

 ตัวอยางของการใชมาตรฐาน เชน กรณีแบงเคกระหวางเด็กสองคน

ก็คือ ใหเด็กคนหนึ่งตัดแบงและใหเด็กอีกคนหนึ่งเลือกกอน ดังนั้น เด็กที่

เปนคนตัดแบงจะตัดแบงใหเคก มีขนาดเทากันใหมากที่สุดเทาที่จะ
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เปนไปได เพราะอีกฝายหนึ่งจะเปนคนเลือกขนมเคก ฟชเชอร (2545) ได

ยกตัวอยางกรณีการเจรจาทางทะเลและการหยาไว กรณีการเจรจาทางทะเล

เร่ืองการจัดสรรพ้ืนท่ีขุดแรใตทองทะเลลึก แตก็ตกลงกันไมไดเสียที ระหวาง

บริษัทเอกชนกับดิเอ็นเตอรไพรส ซ่ึงเปนองคกรเหมืองแรของสหประชาชาติ

บริษัทเอกชนมีเทคโนโลยีที่สูงกวา ดิเอ็นเตอรไพรสจึงมีความกังวลวาจะ

ไดรับสัมปทานในสวนแบงที่เสียเปรียบ ทั้งสองฝายไดตกลงกันวาจะให

บริษัทเอกชนรับไปศึกษาและแบงบริเวณขุดแรออกเปนสองสวน จากนั้น

จึงมานําเสนอใหดิเอนเตอรไพรสเลือกเอาสวนหนึ่ง สวนที่เหลือจึงให

สัมปทานบริษัทเอกชนไป อีกตัวอยางหนึ่งคือ กรณีการหยา กอนที่สามี

และภรรยาจะใหศาลตัดสินวาใครควรไดลูกไปอุปการะ ทั้งสองคนอาจ

ตกลงกันเรื่องสิทธิการเยี่ยมลูกของฝายที่ไมไดเด็กไปเลี้ยงดูเสียกอน 

 4.2.5 ทางเลือกท่ีดีท่ีสุดหากไมเจรจาหรือตกลงกันไมได (BATNA) 

 การตัดสินใจเจรจาหรือไมเจรจาน้ันขึ้นอยูกับคูเจรจาประเมินวา

ไดหรือเสียมากกวาในการมาพูดคุย สมชาย ภคภาสนวิวัฒน (2549) เห็นวา

การเจรจาเปนเรื่องของการถวงน้ําหนักระหวางตนทุนกับผลกําไร (Cost-

Benefi t) โดยพิจารณาทางเลือกอื่นๆ วาเปนประโยชนมากกวาสําหรับ

คูเจรจาหรือไม ถาพิจารณาแลวเห็นวามีตนทุนนอยกวาก็จะใชทางเลือกอ่ืน

เชน ลูกจางเห็นวาการหยุดงานมีตนทุนนอยกวาเจรจาก็จะใชการนัดหยุดงาน

สําหรับประเด็นทางเลือกที่ดีที่สุดหากไมเจรจาหรือตกลงกันไมได 

Best Alternative to a Negotiated Agreement (BATNA) ฟชเชอร (2545) 

เห็นวาเปนการเตรียมทางออกอื่นเผ่ือไวลวงหนาในกรณีที่การเจรจาไม

ประสบความสําเร็จ ทําใหเรามีทางเลือกอื่นรองรับ โดยไดยกตัวอยาง 

ในการตัดสินราคาขายบานนั้น เราไมควรถามวาควรไดเงินคาบานขั้นต่ํา
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เทาใด แตควรถามวา หากพวกเขาขายบานไมไดในเวลาที่กําหนดไว 

เขาควรทําอยางไร? เชน ขายบานตอไปเรื่อยๆ หรือใหเชา หรือรื้อบานทิ้ง

ทําเปนลานจอดรถ หรือปลอยใหคนอื่นมาอาศัยโดยมีเงื่อนไขวา ผูอาศัย

คนใหมตองทาสีบานให เปนตน ยกตัวอยางอีกกรณีคือ การเจรจาเรื่อง

เงินเดือน ระหวางการเจรจาที่เราไมมีบริษัทอื่นเสนองานให กับการมี

ทางเลือกอื่นคือบริษัทอื่นเสนองานใหเราสองแหง การเจรจาก็จะมี

ความแตกตางกันในการสรางอํานาจตอรองอยางเห็นไดชัด ในประเด็น

การเปดเผยทางเลือกที่ดีที่สุดของเราใหฝายตรงขามทราบหรือไม ขึ้นอยู

กับวาทางเลือกที่ดีที่สุดของเราดีมากหรือไม เชน ถามีลูกคารายอื่นรอซื้อ

บานของเราอยูแลว เราก็นาจะบอกให คูเจรจาทราบโดยเร็ว และในทาง

กลับกันถาทางเลือกที่ดีที่สุดของเรายังไมดีพอ เราก็ไมควรบอกกับคูเจรจา

ของเรา วิชัย โถสุวรรณจินดา (2551) ไดอธิบาย Best Alternative to a 

Negotiated Agreement (BATNA) เปนไปในทิศทางเดียวกันกับฟชเชอร

ในความหมาย เรามีทางเลือกอื่นหรือไม โดยเห็นวาการมีทางเลือกอื่น

ทําใหเจรจาไดงายข้ึนและมีอํานาจตอรองมากข้ึน เชน การซ้ือขายรถยนต

ถาเราตองการขายรถยนตที่เราใชอยู เราจะสามารถเจรจาไดดีขึ้น ถาเรา

สอบถามราคาจากบริษัทรับซ้ือรถและทราบราคาวาบริษัทจะรับซ้ือรถใน

ราคาเทาใด 

 การใช BATNA เปนประโยชนในการเปลี่ยนมุมมองของแตละ

ฝาย ศ. นพ.วันชัย วัฒนศัพท (2550) ไดอธิบายไววาเปนการชี้ใหคูกรณี

เห็นวาการที่จะฟองรองในศาลหรือเดินขบวนประทวง หรือไปยกพวกตีกัน

นั้นไมไดเปนทางเลือกที่ดีที่สุด แตการมานั่งโตะเจรจานั้นจะเกิดประโยชน

กับคูกรณีมากกวา เนื่องจากคูกรณีจะสามารถหาขอยุติที่เปนที่พึงพอใจ
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ของทั้งคู ฟชเชอร (2545) เห็นวา การรู BATNA ของคูกรณีทําใหดึง

คูเจรจามาคุยกับเรา และฟงเรามากขึ้น ตัวอยางเชน คุณกําลังรณรงค

ตอตานกาซพิษที่ปลอยออกมาจากโรงงาน BATNA ของโรงงานคือ 

ไมตองสนใจขอเรียกรองของเราและดําเนินการสรางโรงงานตอไป ดังนั้น

ถาคุณตองการใหโรงงานหยุดฟงขอเรียกรองของคุณ ก็ตองมีการสงเรื่อง

รองเรียนไปยังศาลเพ่ือขอใหเพิกถอนใบอนุญาตกอสราง สรุปไดวา ถาหาก

คูเจรจาคิดวา BATNA ของตนเองดีท่ีสุดแลวจนไมตองมาเจรจาใดๆ กับเรา

ก็ขอใหทําบางสิ่งเพื่อเปลี่ยนแปลงความคิดนั้น ตัวอยางที่ผูเขียนไดเห็น

การใช BATNA เพื่อใหอีกฝายกลับมาสูโตะเจรจาก็คือ การใชสื่อมวลชน

เขามาทําขาวในกรณีพิพาทเรื่องที่ดิน ผูที่มีอํานาจมากกวาอยากขับไล

ชาวบานที่อยูในที่ดินโดยการใชกําลัง ฝายชาวบานจึงเชิญนักขาวมาทําขาว 

เพื่อกดดันใหผูมีอํานาจมากกวาไมใชกําลังและกลับขึ้นสูโตะเจรจา 

 การใช BATNA เพื่อดึงคูเจรจากลับมาสูโตะเจรจานั้น วิลเลียม ยูริ 

(2545) ไดเนนวาควรใชการเตือนดวยขอเท็จจริง แตอยามุงทําใหเกิดความ

เจ็บปวดกับอีกฝาย โดยใหตั้งคําถามวา “คุณจะทําอะไรในกรณีที่ไมมีขอ

ตกลง” เพื่อทําใหเห็นวาคูกรณีของเราอาจประเมินทางเลือกที่ดีที่สุดของ

เขาสูงเกินไป และเกิดการฉุกคิดขึ้นมาไดวา ควรกลับมาสูโตะเจรจา หรือ

อีกทางหนึ่ง ถาฝายอื่นไมคิดวาจะเปนตองมีการเจรจา เราก็อาจทําใหอีก

ฝายหนึ่งรูสึกวา เราก็มีทางเลือกอื่นเหมือนกัน เชน ถาตัวเราไมเจรจาเรา

ก็สามารถไปฟองรองตอศาลยุติธรรมได โดยการหาทนายความมาอยูดวย

ในการเจรจา เม่ือทําเชนน้ี คูกรณีก็จะรูสึกไดวาเราก็มีทางเลือกอ่ืนเหมือนกัน
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ถาการเจรจาไมประสบผลสําเร็จ แตสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือ การเปดทางไว

เสมอสําหรับการเจรจา เพ่ือใหอีกฝายหน่ึงกลับมาสูโตะเจรจาไดตลอดเวลา

 กลาวโดยสรุปการใช BATNA น้ันเปนประโยชนกับเราในการเจรจา

ประการแรก เปนการสรางทางเลือกและอํานาจตอรอง ทําใหการเจรจา

ของเราไมเสียเปรียบคูเจรจา และมีทางถอยทางอื่นใหกับตัวเราในกรณีที่

เจรจาไมประสบความสําเร็จ ประการที่สอง การใช BATNA เปนการทําให

คูเจรจากลับมาสูโตะเจรจา เพราะการไมเจรจาจะเกิดตนทุน เกิดความ

เสียหายตอคูกรณี แตการเจรจากันจะเกิดประโยชนมากกวา 
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 4.2.6 ขอเสนอสําหรับขอตกลง (Proposals) 

 ขอเสนอเปนขอตกลงที่นาจะเปนไปไดซึ่งคุณพรอมที่จะตอบตกลง 

มีทางเลือกท่ีนาจะเปนไปไดสําหรับขอตกลงมากกวาหน่ึงทาง แตอยางนอย

นาจะมีขอเสนอสําหรับขอตกลงไว 3 ระดับคือ  1) อะไรคือขอเสนอที่เรา

ตองการมากที่สุด  2) ขอเสนอที่เราพอใจรองลงไป  3) ขอเสนอที่พอรับได 

 ขอเสนอที่เราตองการมากที่สุด เปนขอเสนอที่เราคาดหวังไวสูงสุด

ที่จะบรรลุ การตั้งเปาหมายไวสูงจะเปนประโยชนกับตัวเราในการไดสิ่งที่

เราตองการ แมวาอาจจะไดรับการตอบสนองหรือไมก็เปนอีกประเด็นที่จะ

ตองมีการเจรจากันตอไป 

 สําหรับขอเสนอที่เราพอใจรองลงไป ก็คือเราอาจจะไมไดรับการ

ตอบสนองท้ังหมดหรือรอยเปอรเซ็นต แตก็ยังถือวาเรายังไดรับการตอบสนอง

อยางนาพึงพอใจ สามารถตอบสนองความตองการของเราได 

 สุดทายเปนขอเสนอที่พอรับได ก็คือเปนขอเสนอที่เราไมพึงพอใจ

เทาใดนัก เกือบจะถึงขั้นไมตกลงกัน หรือเดินออกจากโตะเจรจา เปนสิ่งที่

ชวยเตือนเราไดอยางดีวาถาเราไดรับการตอบสนองต่ํากวานี้ เราก็จะเดิน

ออกไปจากโตะเจรจา 

  อยางไรก็ตาม ขอเสนอทั้ง 3 ระดับนี้ ไมไดเปนจุดยืนที่ตายตัว 

เนื่องจากเราก็ไมรูวาคูเจรจามีขอเสนออยางไรบาง ขอเสนอที่เราเสนอจงึ

ควรปรับเปลี่ยนไดตามสถานการณ แตก็ตองเปนไปในทิศทางที่ตอบสนอง

ความตองการของคูเจรจา (ยูริ, 2545, วันชัย วัฒนศัพท, 2550) 
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 การเจรจาทุกครั้ง ถาเรามีขอเสนอในใจ เทากับวาเราไดเตรียม

ตัวเปนอยางดี รูวาอะไรคือขอเสนอที่เราตองการสูงสุด ลําดับรองลงมา 

และขอเสนอสุดทายที่จะต่ํากวานี้อีกไมไดแลว ถาไดรับการตอบสนอง

ขอเสนอที่ต่ํากวานี้ การเจรจาก็จะไมสามารถบรรลุได นอกจากนี้การรูเขา 

รูเราทําใหการเจรจามีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เราอาจคาดการณหรือ

คาดเดาลวงหนาดวยวา คูเจรจาเขามีขอเสนอเรียงตามลําดับจากมากที่สุด

ไปนอยที่สุดอยางไรบาง 

 กลาวโดยสรุป การเจรจาไกลเกลี่ยแบบมีหลักการ 6 ประการที่

กลาวมา จะนําไปสูความพึงพอใจรวมกันของคูกรณี และไดขอตกลงที่มี

ความยั่งยืนอยางแทจริง ไมเกิดความพยายามละเมิดขอตกลงเพราะยัง

ไมยินยอมพรอมใจจริงๆ และคูเจรจาก็ไมเกิดความระแวงวาในอนาคต 

แตละฝายอาจดําเนินการใดๆ ใหอีกฝายเสียหาย การเจรจาไกลเกลี่ย

ดังกลาว วิลเลียม ยูริ (2545) และ วันชัย วัฒนศัพท (2550) ไดเสนอไววา

สามารถนํามาใชเปนแนวทางในการเตรียมตัวสําหรับการเจรจาไกลเกล่ีย 

โดยไดสรุปออกมาเปนตาราง 1 หนา ทําใหเราไดเห็นภาพรวมทั้งหมดและ

ยังเหมาะสําหรับการประหยัดเวลาในการเตรียมตัว 

 ตารางดังกลาวมีที่มาจากที่ วิลเลียม ยูริ ไดพัฒนาไว ทําใหเรา

ไดทบทวนถึงการเจรจาแบบมีหลักการ ที่ไดนําเสนอหลักการและวิธีการ 

6 ประการไวขางตน และเปนประโยชนในการทําใหการเจรจาเปนไปอยาง

บรรลุเปาหมาย บรรลุความสัมพันธอันดีตอกัน และมีความนุมนวลในการ

พูดคุยกัน
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ภาพที่ 17 แบบฟอรมการเตรียมตัว  ที่มา : วิลเลิยม ยูริ, 2545

ความตองการของฉัน
1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

ทางเลือก 
1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

มาตรฐาน 
1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

BATNA หรือวิถีทางเลือก
ที่ดีที่สุดแทนการเจรจา
ไกลเกลี่ยหาขอตกลง

ขอเสนอ
ความปรารถนาสูงสุดใน

ของฉัน

ความพึงพอใจกับ พออยูรวมไดกับ

ของเขา

ของเขา
1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

แบบฟอรมการเตรียมตัว
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 การเจรจาแบบมุงผลแพชนะ เปนวิธีการที่เราใชในชีวิตประจําวัน

มากที่สุด และใชเปนการทั่วไปในสถานการณตางๆ ประเด็นสําคัญคือ 

ใครจะเปนผูไดรับผลประโยชนสูงสุดในการเจรจา เชน การแบงมรดกที่มี

อยูอยางจํากัด หรือเปรียบไดกับการแขงขันชักเยอ ท่ีแตละฝายตางตองการ

ดึงเชือกใหใกลตนเองมากที่สุด การเจรจาแบบนี้ อาจเรียกไดวาเปน การ

ตอรอง (Bargaining) อนันตชัย คงจันทร (2552) อธิบายการตอรองวา 

เปนคําที่ใชในการเจรจาที่แตละฝายจะเรียกรองในสิ่งที่ไมมีทางจะไดรับ

มากเทานั้น แตก็จะเรียกรองไปกอน เพราะแนใจวาจะตองมีการตอรอง

แลกเปลี่ยนกัน โดยยอมออนขอหรือลดขอเรียกรองลงบาง อยางไรก็ตาม 

แตละฝาย ก็ไมตองการที่จะเปนผูออนขอใหกอนเพราะจะเปนการแสดงถึง

ความออนแอ 

 เบอรนารด เมเยอร แหง CDR Associates of Boulder, Colorado

กลาวถึงการเจรจาแบบมุงผลแพชนะวาเปนการเจรจาในลักษณะท่ีตองการ

ใหตนเองไดผลประโยชนมากที่สุด โดยไมคิดวาจําเปนตองมีการเจรจากัน

อีกตอไปในอนาคต ดังนั้นจึงพยายามทําใหตนเองไดมากๆ และทําให

อีกฝายเสียประโยชน (เมเยอร, 2553) อยางไรก็ตาม มีการเจรจาหลายๆ 

กรณีที่คูเจรจายังคงเจรจากันอีกหลายครั้ง แตทั้งสองฝายก็ยังเลือกใชวิธี

การเจรจาแบบนี้ เนื่องจากเปนความเคยชินกับแนวทางที่เคยทํามา โดย

ยังคงเชื่อวาการเจรจานั้น ถาตนไดรับทรัพยากรมาก อีกฝายก็จะไดรับ

5.1 แนวคิดการเจรจาแบบมุงผลแพชนะ : 

มุงผลประโยชนของตน ไมสนความสัมพันธ 
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ทรัพยากรนอย Roy j. Lewicki (2001) ผูเชี่ยวชาญดานการเจรจาจาก

มหาวิทยาลัยโอไฮโอ กลาวถึงการเจรจาในแนวทางนี้วามีความเชื่อวา

เปาหมายของคูกรณีมักจะขัดแยงกับเปาหมายของอีกฝาย เนื่องจาก

ทรัพยากรมีจํากัด แตทั้งสองฝายตางก็ตองการใหตนเองไดทรัพยากรมาก

ที่สุด คูกรณีจึงจะใชกลวิธีเพื่อใหไดเปรียบ เชน ปดบังขอมูลสําคัญของ

ตนเองไว แตจะใหขอมูลบางสวนเพื่อใหตนเองไดเปรียบจากการเจรจา 

กลวิธีนี้จะมีประโยชนเม่ือผูเจรจาตองการใหไดรับส่ิงท่ีตนเองตองการ

มากที่สุด โดยไมสนใจในเรื่องการสานความสัมพันธระยะยาวตอไป 

ขอเสียคือจะเนนแตความแตกตาง ไมสนใจสิ่งที่เห็นตรงกัน การเจรจา

แบบนี้ แตละฝายจะแสวงหาแตประโยชนของตนเอง ปกปดขอมูลสําคัญ 

ใชวิธีการตางๆ เพื่อบรรลุเปาหมาย ซึ่งจะนําไปสูการสรางความขัดแยง 

และความเปนปฏิปกษ สอดคลองกับงานเขียนของ วิชัย โถสุวรรณจินดา 

(2551) ที่เนนวาการเจรจาแบบมุงผลแพชนะ จะปกปดขอมูลฝายเราและ

เก็บขอมูลฝายตรงขาม ดวยการพูดใหนอยที่สุดเทาที่จะเปนไปได โดย

เปรียบเทียบวา ความเงียบนั้นเปนสิ่งมีคาเหมือนทองคําที่ใชในการตอบ

คําถามและเนนการตั้งคําถามกลับแทนเพื่อใหตนเองไดประโยชน 

 อยางไรก็ตาม แมวาการเจรจาแบบมุงผลแพชนะจะถูกมองวา

เปนการเนนโตแยง เปนการชวงชิงเพื่อใหไดมาในสิ่งที่ตนเองตองการ 

มีความลาสมัย แตก็มีความจําเปนที่เราตองทําความเขาใจ เนื่องจาก 

สถานการณที่เราเจอในชีวิตประจําวันมักจะเปนแบบดังกลาว และคน

สวนมากก็ใชวิธีการเจรจาแบบมุงเอาแพชนะในการเจรจา เราจึงตองรูวา

จะจัดการและรับมืออยางไร 
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 ตัวอยางของการเจรจาแบบนี้ ผูเขียนขอยกตัวอยางการซื้อขายเสื้อ

ซึ่งผูซื้อและผูขายไมรูจักกัน ตางฝายตางก็ตองการใหตนเองไดเปรียบ 

ไดราคาที่ดีที่สุด บนพื้นฐานความเชื่อวาถาฝายหนึ่งไดเปรียบอีกฝายหนึ่ง

ก็จะเสียเปรียบ และการเจรจาก็จะเปนไปในลักษณะของการตอรอง และ

ไมมีความสัมพันธตอกันในระยะยาว ถาคูเจรจาไมไดราคาที่ตนเองพอใจ 

ก็อาจยุติการเจรจาไมมีการซื้อขายเสื้อเกิดขึ้น แตถาคูเจรจาพอรับกันได 

การซื้อขายก็เกิดขึ้นได บนพื้นฐานที่เกิดการแพชนะ

à»‡ÒËÁÒÂ¢Í§à¸Í

à»‡ÒËÁÒÂ
¢Í§©Ñ¹

ª¹Ð / á¾Œ
WIN / LOSE

á¾Œ / á¾Œ
LOSE / LOSE

á¾Œ / ª¹Ð
LOSE / WIN
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5.2 การเจรจาแบบมุงเนนเอาชนะ : 

เมื่อเลี่ยงไมไดก็ตองเตรียมตัวเจรจา

 เมื่อจําเปนตองใชการเจรจาแบบมุงผลแพชนะ เราจะทําอยางไร

และตองเตรียมตัวอยางไร ? 

 ดังที่ไดทราบกันแลววา การเจรจาแบบมุงผลแพชนะใชเมื่อเรา

ไมเนนการสรางความสัมพันธกับคูกรณี ไมจําเปนตองเจรจากันอีกตอไป

หรือเปนการเจรจาในเรื่องไมสําคัญมากนัก เชน การซื้อขายเสื้อผา ขาย

สินคา คําถามที่ตามมาคือ ถาเรื่องในการเจรจามีความสําคัญ เราตองการ

ใชวิธีการเจรจาแบบเนนความรวมมือ แตอีกฝายไมตองการเจรจาแบบ

ชนะ-ชนะกับเรา เราจะทําอยางไร ทั้งๆ ที่เราไดพยายามเนนการสราง

ความสัมพันธอันดีตอกันเพื่อการคบหากันตอไปอยางยั่งยืน คําตอบนี้

ทาง ศ. ดร.ลีโอนารด เจ มารคัส (2552) ผูกอตั้งและผูอํานวยการโครงการ 

Program for Health Care Negotiation and Confl ict Resolution ของ 

Harvard School of Public Health เห็นวา ถาคูเจรจาแสดงตัวเปนปรปกษ

กับเราอยางชัดเจน เหลือแตทางเลือกแพ-ชนะ เทานั้น เราก็จําเปนตอง

ทําใหการเจรจาเกิดขึ้นเพื่อใหเราไดชัยชนะอยางขาวสะอาด คูเจรจาอาจ

ใชวิธีสกปรกกับเรา ขมขู คุกคาม ยโสโอหังกับเรา โดยเปรียบเทียบเหมือน

เราพามาไปกินน้ํา ถามาไมกระหายน้ํา มาก็จะไมดื่มน้ํา เราจะใชความ

ผูกพันใหมาดื่มน้ํา คงเปนไปไดยาก เชนเดียวกับที่ฝายตรงขามไมตองการ

เปนมิตรกับเรา เราก็จําเปนตองปรับเปลี่ยนกลยุทธใหเหมาะสม เพื่อไมให

เกิดความเพลี่ยงพล้ํา 
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 การเจรจาแบบมุงผลแพชนะ ถูกนํามาใชเมื่อไมมีทางเลือกจริงๆ 

แตเมื่อจําเปนตองใชควรมีการเตรียมตัว ดังตอไปนี้ (มารคัส, 2552) 

 1. ขอมูล เราตองรูขอมูลเก่ียวกับคูกรณีของเราใหมากท่ีสุดเทาท่ีจะ

ทําได ทั้งแรงบันดาลใจ ผูสนับสนุน อํานาจและอิทธพิล ทางเลือกที่จะใช 

เมื่อไดพบปะกับคูเจรจา อาจใชวิธีการเลือกพูดทีหลัง เพื่อเก็บขอมูล ฟงสิ่ง

ที่คูกรณีพูดทั้งหมด ทั้งน้ําเสียง สิ่งที่ตองการ อารมณ ความรูสึก 

 2. ทางเลือก สรางทางเลือกหลายๆ ทาง เพื่อใหตนเองไดเปรียบ 

อาจแสรงใหคูกรณีชวยกันสรางทางเลือก แลวก็เอาขอมูลมาเปนประโยชน

สําหรับเรา 

 3. ตัวเลือก ในที่นี้เนนไปที่การมุงไปที่เปาหมายไมเนนการแกแคน

เอาคืน เปนส่ิงท่ีเราตองยึดม่ันใหชัดเจน เพ่ือไมใหเสียเวลาไปกับการลางแคน

ที่ไมกอใหเกิดประโยชน

 

 วิธีการเจรจาแบบมุงผลแพชนะ เปนวิธีการที่คูเจรจาเลือกใช โดย

มีเปาหมายเพื่อใหตนเองไดรับในสิ่งที่ตองการมากที่สุด เนื่องจากเชื่อวา

ทรัพยากรมีอยูอยางจํากัด ถาตนเองไดรบัทรัพยากรมาก อีกฝายจะไดรับ

ทรัพยากรนอย โดยประมวลจากงานของ เลวิคกิ จากมหาวิทยาลัยโอไฮโอ 

ไมเคิล วัทกินส จากมหาวิทยาลัยฮารวารด โรเจอร ฟชเชอร  วิลเลียม ยูริ 

จากมหาวิทยาลัยเดียวกัน รวมถึง วิชัย โถสุวรรณจินดา จากมหาวิทยาลัย

เกษมบัณฑิต และงานที่ศรีเพ็ญ ศุภพิทยากุล เปนบรรณาธิการในหนังสือ

มนุษยกับสันติภาพ โดยผูเขียนไดยกตัวอยางประกอบในบางชวงเพ่ือความ

เขาใจที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น 

5.3 วิธีการเจรจาแบบมุงผลแพชนะ 
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วิธีการเจรจาแบบมุงผลแพชนะ
1. การคนหาจุดปฏิเสธ (จุดรับไมได) 
 ของคูกรณี
2. การรับฟงใหมากที่สุด
3. การทําใหเกิดตนทุนตอคูเจรจา 
4. ทาทีในการเจรจาและการยื่นขอเสนอ
 ที่ปรับเปลี่ยนได
5. การยื่นขอผูกมัดหรือขอตกลง
6. การปดการเจรจา 
7. วิธีแข็งกระดาง

ภาพที่ 19 : วิธีการเจรจาแบบมุงผลแพ-ชนะ
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 วิธีในการเจรจาแบบมุงผลแพชนะ ประกอบดวยหลายวิธี เพื่อ

บรรลุเปาหมายของตนเอง กลาวคือ 

 5.3.1 การคนหาจุดปฏิเสธของคูกรณี 1 (จุดที่รับไมได) 

 การเจรจาแบบนี้ จะเนนใหบรรลุในสิ่งที่ตนเองตองการมากที่สุด 

ยกตัวอยางเชน ผูซื้อบานอาจใชวิธีเสนอราคาไปยังผูขายบานดวยราคาที่

ผูขายไมสามารถรับได และพยายามทําใหผูขายบานยอมเปลี่ยนแปลงจุด

1
  จุดปฏิเสธ (Resistance point) เปนจุดที่รับไมได เชน ราคาที่ไมสามารถรับได นอกจากนี้มีคําที่ใชอีกคําคือ 

ราคาการตัดใจ (Reservation price) ซึ่ง ดร. ไพโรจน บาลัน ไดแปลงานของไมเคิล วัทกินส จากหนังสือเรื่อง 
Negotiation วาเปนจุดที่มีความพึงพอใจนอยที่สุดที่จะทําขอตกลง (วัทกินส, 2549) - สําหรับจุดเปาหมาย 
(Target Point) เปนจุดหรือราคาที่รับได
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ภาพที่ 20 : ตัวอยางการเจรจาซื้อขายบาน
ที่มา : ปรับปรุงจาก Lewicki et al., 2001
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ปฏิเสธ ทําใหผูขายบานยอมเปลี่ยนแปลงจุดหรือราคาที่ รับไมได ใหหันมา

ยอมรับราคาที่ผูซื้อเสนอ โดยผูซื้ออาจบอกวาราคาบานสูงเกินไป ยิ่งถา

เรารูหรือสามารถสืบรูจุดปฏิเสธของคูกรณี รูขอมูลคูกรณีไดมากเทาใด 

ยิ่งทําใหเราบรรลุตามเปาหมายของเราไดมากขึ้น และในทางกลับกัน เราก็

ตองไมใหคูกรณีรูขอมูลของเราวา จุดปฏิเสธของเราคือเทาใด จุดปฏิเสธ

เปนสิ่งที่สําคัญที่สุด (จุดถอยดีกวา) และแตละฝายจะตองปกปดเอาไว 

จนกวาจะถึงที่สุด จุดปฏิเสธของแตละคนจะตางกัน แตถาเจรจากันไดก็จะ

หาจุดรวมกันที่ลงตัว เปาหมายที่ตองไปใหถึงคือเขาไปใหใกลที่สุดกับจุด

ปฏิเสธของคูกรณี ดวยการหาขอมูลและการพูดคุยกัน

¨Ø´»¯ÔàÊ¸
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130,000 
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¢) 

135,000 

ºÒ·

¨Ø´»¯ÔàÊ¸

¢Í§¼ÙŒ«×éÍ

¢) 

150,000 

ºÒ·

 ผูซื้อ ข) เริ่มเสนอราคาซื้อบานที่ 133,000 บาท ซึ่งเปนราคา

ที่เปดเผยออกมาใหผูขายไดรับรู แตผูขาย ก) จะไมรูจุดปฏิเสธของผูซื้อ 

ข) วาคือ 150,000 บาท ราคาที่ผูขาย  ก) เรียก คือ ขายบานที่ราคา 
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ภาพที่ 21 : ตัวอยางการเจรจาการซื้อขายตึกที่ตกลงกันได 
ที่มา : วัทกินส, 2549

â«¹·Õèμ¡Å§¡Ñ¹ä´Œ ZOPA

250,000 ºÒ·
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275,000 ºÒ·
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145,000 บาท แตผูซื้อ ข) จะไมรูจุดปฏิเสธของผูขาย ก) วาคือ 130,000 

บาท จะเห็นไดวามีชองวางระหวางจุดปฏิเสธของผูขาย ก) และผูซื้อ ข)

 นอกจากขอมูลที่เลวิคกิ ไดอธิบายไวแลว เพื่อใหเกิดความเขาใจ

ยิ่งขึ้น ผูเขียนจะยกตัวอยางงานของวัทกินส (2549) ผูเขียนหนังสือการ

เจรจาดานบริหารธุรกิจของมหาวิทยาลัยฮารวารด เลวิคกิใชคําวา จุดปฏิเสธ

แตวัทกินสใชคําวา ราคาการตัดใจ (reservation price) โดยยกตัวอยางการ

ซื้อขายตึกระหวางผูซื้อและผูขาย ผูขายมีราคาการตัดใจที่ 250,000 บาท

นั่นคือราคาที่ต่ําสุดที่จะยอมขาย ขณะที่ผูซื้อมีราคาการตัดใจที่ 275,000 

บาท คือเปนราคาสูงสุดที่จะยอมจาย ดังนั้น โซนที่จะตกลงกันได (Zone of 

possible agreement-ZOPA) คือชวงระหวาง 250,000-275,000 บาท การ

เจรจาในโซนที่ตกลงกันไดนั้นยอมดีกวาที่จะไปถึงจุดต่ํากวาราคาตัดใจและ

ยุติการเจรจา
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 โซนหรือบริเวณที่ตกลงกันได สมชาย ภคภาสนวิวัฒน (2549) ใช

คําวา “บริเวณที่หาขอยุติได” เกิดความพึงพอใจดวยกันทั้งคู แตใครจะ

ไดมากหรือนอยกวา ก็ขึ้นอยูกับอํานาจตอรองและความชํานาญในการ

เจรจาในการพยายามดึงมาสูเปาหมายที่ตนเองไดมากที่สุด เปาหมายใน

การเจรจามี 3 ระดับ คือ เปาหมายระดับสูงสุด (High) เปาหมายระดับ

กลาง (Medium) และเปาหมายระดับต่ําสุด (Low) เรยีกวา ทฤษฎี H. M. L. 

เปาหมายที่คูเจรจาตองการมากที่สุดคือไดมาซึ่งเปาหมายสูงสุด “H” หรือ

ถาไมบรรลุเปาหมายแรก ก็ตองการเปาหมายระดับกลาง “M” และในกรณี

ท่ีไมไดเปาหมายระดับกลาง อยางนอยท่ีสุดตองได “L” เปนเปาหมายตํ่าสุด

จุดต่ําสุด ที่จะต่ําไปกวานี้ไมไดอีกแลว การเจรจาจะตองยุติลง

 5.3.2 การรับฟงใหมากที่สุด 

 กลาวคือพูดและทําใหนอยที่สุดเทาที่จะเปนไปได ดั่งคําพูดที่วา 

“ความเงียบมีคาดั่งทองคํา” ควรใชคําถามมากๆ อีกวิธีคือการสงผูแทน

ไปรับฟงขอมูล แตไมสามารถเสนอขอมูลอะไรได และไมสามารถตัดสินใจ

ได เชน สามีจะซื้อรถแตยังไมพอใจราคารถที่เสนอมา จึงอางวาตองกลับ

ไปปรึกษากับภรรยากอนการตัดสินใจ รวมถึงวิธีการสงผูแทนไปฟงขอมูล

ทําใหสามารถรับรูถึงขอมูลของฝายตรงขาม ไมวาจะเปนขอมูลท่ีพูดออกมา

ตรงๆ หรือขอมูลทางออม ประสบการณการเจรจาของผูเขียนเองที่ทํางาน

ในศาลยุติธรรม รวมถึงการเจรจาไกลเกลี่ยในชุมชน จะเห็นการใชวิธีการนี้

เสมอ คือการสงผูแทนที่ไมมีอํานาจตัดสินใจมารับฟงขอมูล มานั่งฟง

โดยไมไดแสดงความเห็นอะไร แตมาเก็บขอมูลจากการพูดคุย และนําขอมูล

ไปถายทอดตออีกครั้ง ขอสังเกตคือ ถาผูที่มานั่งฟงเห็นวาการเจรจาเปน
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ประโยชน เขาก็จะใหคนที่มีอํานาจตัดสินใจมารวมเจรจาในเวลาตอมา 

การรับฟงในครั้งแรกจึงเปนการหยั่งเชิงดูวาพูดคุยอะไรกัน 

 5.3.3 การทําใหเกิดตนทุนตอคูเจรจา 

 การชี้ใหเห็นตนทุนจากความลาชาหรือการปฏิเสธการตกลง เรา

สามารถใชประโยชนจากคูเจรจาที่มีเสนตาย (Deadlines) เร่ืองเวลา สังเกต

ไดวาการตกลงกันไดจํานวนมาก เนื่องจากเสนตายใกลเขามา การใช

เสนตายจะมีพลังมากถาตัวเราเองไมไดถูกกดดันดวยเงื่อนเวลา วิธีการ

ตางๆ ที่ใชในการทําใหเกิดตนทุนตอคูเจรจา ประกอบดวย 

 ก) การทําใหเสียหาย เชน ผูซื้อรถไมพอใจรถที่ซื้อไป จึงพนสีรถ

ตัวเองใสชื่อบริษัทลงไปใหเสียหาย และขับรถไปรอบๆ เมืองเพื่อทําให

บริษัทไดอาย หรือการไมซื้อสินคา (Boycott) รวมถึงการล็อคผูเจรจาไว

ในหองจนกวาจะยอมตกลงดวย เหลานี้เปนการเพิ่มตนทุนใหกับคูเจรจา

ที่ไมยอมตกลงดวย และเพื่อใหคูเจรจากลับมาสูโตะเจรจา วิธีการเหลานี้

อาจไดผล แตก็จะสรางความโกรธและขยายตัวของความขัดแยง ผูเขียนขอ

ยกตัวอยางกรณีที่มีผูซื้อรถยนตยี่หอหน่ึงแลวเกิดปญหานํารถเขาไปซอม

หลายครั้งที่ศูนยรับบริการ แตรถยนตก็ยังไมดีขึ้น ทางศูนยบริการรับซอม

ใหมาอยางตอเนื่องจนกระทั่งปฏิเสธที่จะซอมใหอีก ผูซื้อรถไมสามารถ

เปลี่ยนรถคันใหมจึงตัดสินใจทุบรถยนตดังที่ปรากฏเปนขาวในชวงป 2552

ผลที่เกิดขึ้นคือความเสียหายตอชื่อเสียงของบริษัทรถยนต และเกิดความ

เสียหายตอรถยนตของเจาของรถ 

 ข) เปนพันธมิตรกับคนนอก ดึงบุคคลภายนอกที่มีอํานาจเขามาใน

กระบวนการ เปนการหาพรรคพวกที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจ ทําใหฝาย

ตนเองไดเปรียบในการเจรจา 
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 ค) ใชเวลากดดัน เชน การเดินทางไปตางประเทศ แลวตองเจรจา

ทันทีโดยไมไดพัก หรือการเจรจาในชวงที่เหลือเวลาตัดสินใจอีกไมกี่นาที

ทําใหไมมีเวลาตัดสินใจ หรือการเจรจาระหวางบริษัทขายรถกับผูซื้อใน

วันเสารตอนเย็นแทนที่จะพูดคุยกันในวันจันทรตอนเชา 

 5.3.4 ทาทีในการเจรจาและการยื่นขอเสนอที่ปรับเปลี่ยนได 

 ในชวงเริ่มตนของการเจรจาแตละฝายจะมีจุดยืนของตนเอง แต

ก็จะสามารถปรับเปลี่ยนจุดยืนของตนเองได ขึ้นอยูกับขอมูลและการ

ประเมินผลลัพธที่คิดวาคุมคากับตนเอง สําหรับทาทีในการเปดการเจรจา 

อาจจะใชทั้งทาทีที่เปนมิตร และแข็งกราวเพื่อทําให คูเจรจาสับสนและ

ตีความไมออก เมื่อมีการยื่นขอเสนอ ขอเสนอที่ไดรับมาอาจจะยังไมถูก

เสนอกลับทันที โดยปกติแลวเมื่อมีขอเสนอมา ก็จะมีคําถามตามมาวาจะ

ดําเนินการอยางไร ใหชะลอไวกอน ยืนยันจุดยืนเดิม หรือจะยอมรับขอเสนอ

ถายอมรับจะยอมรับแคไหน ถาไมมีการยอมใหกัน (Concessions) การ

เจรจาก็จะไมประสบความสําเร็จ นักเจรจาที่ดีจะไมเสนอขอเสนอที่ใกลกับ

จุดปฏิเสธของตนเอง แตใหเสนอเผื่อไวใหมากกวา และมีขอมูลวิจัยยืนยัน

วาผูเจรจาจะยอมรับขอเสนอจากคูกรณี แลวนํามาพิจารณามากกวา

จะยึดตามเปาหมายของตนเอง (Target Point) สําหรับขอเสนอสุดทาย 

(Final Off er) นักเจรจาตองย้ําวาขอเสนอที่ใหนั่นคือขอเสนอสุดทายแลว 

“นี่คือทั้งหมดที่ฉันจะใหไดแลว” แตคูเจรจาอาจจะไมคิดวาที่เราเสนอ

ไปคือขอเสนอสุดทายแลว คือยังสามารถปรบัเปลี่ยนไดอีก ถาไมสามารถ

ปรับเปล่ียนไดเลย อาจทําใหคูเจรจารูสึกไมดีตอการเจรจา ขอเสนอสุดทาย

ตองมีความเหมาะสม แตก็ตองไมเปนชวงกวางมากเกินไปจนทําใหคูเจรจา
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เกิดความสงสัยวาจะสามารถปรับเปลี่ยนขอเสนอไดอีกมาก ผูเจรจาอาจ

จะพูดกับคูเจรจาเพื่อย้ําใหเห็นวาเปนขอเสนอสุดทายแลว เชนบอกวาจะ

นําขอเสนอไปบอกกับเจานายซึ่งเปนขอเสนอพิเศษเฉพาะสําหรับคุณ

 ประสบการณของผูเขียนในการทําหนาที่ผูประนีประนอมในศาล

จังหวัดมีนบุรี หลายครั้งที่คูกรณีพูดออกมาวาใหไดแคนี้ หรือจายใหได

แคนี้จริงๆ แตในความเปนจริงแลว คูกรณียังคงสามารถเจรจาตอไปไดอีก

โดยเสนอเงินที่เพิ่มสูงขึ้นได บางกรณีโจทกเรียกรองเงิน 60,000 บาท

จําเลยบอกวาจายใหไดเพียง 10,000 บาท แตสุดทายคูกรณีก็ตกลงกันได

ที่เงินจํานวน 20,000 บาท 

 5.3.5 การยื่นขอผูกมัดหรือขอตกลง 

 การยื่นขอผูกมัดเพื่อทําใหไดเปรียบคูเจรจา เชน ตัวแทนนักกีฬา

ตอรองกับผูจัดการทีมฟุตบอลวา ถาเราไมไดรับเงินเดือนที่ตองการ ผูเลน

จะไมเลนใหกับทีมในปหนา เปนการย่ืนขอผูกมัด ซ่ึงทําใหคูกรณีมีทางเลือก

นอยลง บางครั้งขอผูกมัดทําใหคูเจรจารูสึกวาถูกคุกคาม แตอีกดานหนึ่งก็

เปนการปองกันไมใหเกิดความเสียหายและนําไปสูขอตกลงได ถาคูเจรจา

ยอมรับในขอเสนอนั้น กลวิธีที่ใชในการยื่นขอผูกมัด เพื่อทําใหตนเอง

ไดเปรียบทําใหคูเจรจาไมมีทางเลือกมากนัก แตอีกดานหนึ่งก็ทําให

เราไมสามารถปรับเปลี่ยนขอเรียกรองไดอีก เราจึงตองมีแผนสํารองไว

ซึ่งเปนความลับ เชน ตัวแทนนักกีฬาวางแผนจะเกษียณกอนกําหนด หลัง

จากไดยื่นขอผูกมัดไป ถาขอเสนอไมไดรับการสนองก็จะสามารถยกเลิก

สิ่งที่เสนอไดเนื่องจากเกษียณอายุไปแลว สมชาย ภคภาสนวิวัฒน (2549) 
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เห็นวา การยื่นคําขาดทําใหอีกฝายหนึ่งมีอารมณและไมพอใจ อาจเกิด

การระเบิดอารมณสงผลใหการเจรจาลมเหลวได จึงไมควรใชวิธีการเชนนี้

นอกจากหลีกเลี่ยงไมไดจริงๆ 

 มีหลากหลายวิธีในการสรางขอผูกมัด เชน ทําใหคนรับรูกันเปน

จํานวนมาก ยกตัวอยาง ตัวแทนนักกีฬาพยายามทําใหเปนขาวรับรูตอ

สาธารณะโดยยํ้าวาตองการอะไร และถาไมไดอยางท่ีตองการจะเกิดอะไรข้ึน 

รวมถึงการแสวงหาพันธมิตร เชน แรงงานก็จะหาเครือขายแรงงาน และ

การใชการขมขู เชน ถาการเจรจาไมคืบหนาจะไมกลับไปสูโตะเจรจา แต

การใชแนวทางนี้จะสงผลใหเกิดความรวมมือนอยระหวางคูเจรจา ในทาง

กลับกันถาคูเจรจาของเราใชวิธีการนี้กับเราบาง เราสามารถแกลําทําได

โดยแกลงละเลย ไมไดยิน หรือแมกระทั่งทําเปนเรื่องเลน เชนพูดวาคุณ

ไมไดหมายความอยางนั้นจริงๆ ใชไหม? รวมถึงการละเลย ไมตอบสนอง

สิ่งที่คูเจรจาไดเสนอไปโดยไมพูดถึงมันอีก หรือการเสนอสิ่งใหมใหเปน

การทั่วไป เชน คูเจรจาเสนอวาตองการไดรับสวนลด 10 เปอรเซ็นต เราก็

เปล่ียนคําพูดเปนวาสวนลดเปนส่ิงท่ีจําเปนตองไดรับการลดราคา เพ่ือไมให

เปนการผูกมัดตัวเรา 

 5.3.6 การปดการเจรจา 

 มีกลวิธีมากมายที่ใชในการปดการเจรจา ดังนี้ 

 1. เสนอแนะทางเลือก โดยไมไดเสนอเพียงวิธีเดียว แตมีทางเลือก

ตางๆ ที่เราเสนอไป สอง สามทางเลือกหรือมากกวานั้น โดยเฉพาะเมื่อ

ไมสามารถตัดสินใจเลือกได วิธีการนี้ก็จะคลายกับการสรางทางเลือกใหได

มากที่สุดในการเจรจาแบบเนนความรวมมือ 
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 2. ทึกทักวาปดการเจรจา เซลลขายของใชวิธีการน้ีบอยๆ ภายหลัง

จากท่ีไดรับทราบถึงความตองการและจุดยืนของผูซ้ือ เซลลก็จะถามช่ือ ท่ีอยู

กอนที่จะไปสูประเด็นราคารุนโดยท่ีไมไดถามผูซื้อวาตองการซื้อหรือไม 

ราวกับวาผูซื้อตอบตกลงวาจะซื้อแลว

 3. แบงครึ่งหรือหารสองมักจะใชกันบอยๆ เชน เราไดพูดคุยกัน

มาพอสมควรแลว และขอเสนอมีความใกลเคียงกันมาก จึงเสนอแบงครึ่ง

หรือหารสอง กรณีแบงครึ่งจะเปนประโยชนมากถาเริ่มตนการเจรจาที่

เปนธรรมกับทั้งสองฝาย แตถาอีกฝายเริ่มตนเจรจาที่ขอเสนอสุดโตง เชน 

เสนอราคาที่สูงเกินจากความเปนจริง 10 เทา ก็จะเปนเทคนิคแบบแข็ง

กระดาง (Hardball) ดังจะไดกลาวตอไป 

 4. ขอเสนอแบบขีดเสนตาย จะมีเสนตายที่ดวนๆ ใหคูเจรจาตอง

ตัดสินใจทันทีทันใด เชน บริษัทยื่นขอเสนอเงินเดือนใหผูมาสมัครงาน

ตัดสินใจภายใน 24 ชั่วโมง ทําใหผูมาสมัครงานรูสึกอึดอัด ไมมีเวลาคิด 

ผูเขียนขอยกตัวอยางเชน ฝายบุคคลของบริษัทแหงหนึ่งใหเวลาผูมา

สมัครงานเพียง 1 วัน ในการตัดสินใจวาจะรับเงินเดือนตามที่ไดตกลงกัน

ไวหรือไม ถาไมรับเงินเดือนตามที่ตกลงกันไว ฝายบุคคลก็จะติดตอเชิญ

บุคคลที่สอบผานในลําดับถัดไป การเสนอแบบนี้ขึ้นอยูกับอํานาจตอรอง

และทางเลือกของแตละฝายวาใครมีทางเลือกอื่นๆ ดีกวากัน 

 5. ใชของแถมมาลอ เปนการใหเพ่ิมข้ึน ถาคุณเห็นดวยกับขอตกลง

ยกตัวอยางในการซื้อบานเจาของจะแถมผามาน โคมไฟให ถาทําขอตกลง

ซื้อขายกัน การแถมของแถมเปนสิ่งที่พึงระวังวาสินคาที่ขายนั้นมีคุณภาพ

ดีหรือไม ไมเชนนั้นเราอาจไดของแถม แตไมไดของที่มีคุณภาพ
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 5.3.7 วิธีแข็งกระดาง (Hardball Tactics) 

 กลวิธีนี้ใชเพื่อจัดการกับคูเจรจาที่ขาดการเตรียมตัวที่ดี แตก็จะ

สามารถถูกนํามาใชตอบโตเชนกันเมื่อถูกนํามาใชกอน กลวิธีแบบแข็ง

กระดางนี้ ใกลเคียงกับกลยุทธหลอกลวงที่วิชัย โถสุวรรณจินดา (2551) 

ไดอธิบายไววา มีทั้งการขมขู การทําใหกลัว การทําใหเขาใจผิด การแสดง

ความกาวราวหรือไมพอใจเพื่อทําใหอีกฝายยอมตาม Lewicki (2001) 

ไมแนะนําใหใชกลวิธีเหลานี้เปนอยางยิ่งเพราะทําใหเสียชื่อเสียง เสีย

ความสัมพันธ นําไปสูการแกแคนกลับ แตควรทําความเขาใจวามันทํางาน

อยางไร และจะไดตอบโตกลับไปถาถูกคูเจรจาใชกลวิธีนี้ เชนเดียวกับ 

โรเจอร ฟชเชอร (2545) ท่ีเนนวาไมควรใชวิธีการดังกลาว อยางไรก็ตามเม่ือ

คูเจรจาใชวิธีแข็งกระดางใสเรา ก็ตองมีวิธีการตอบโตกลับไปประกอบดวย 

 1. การเพิกเฉย แสรงไมไดยิน นิ่งเฉยซะ และพูดคยุกันในประเด็น

อื่นในเรื่องใหม 

 2. การพูดตรงๆ วาเขาใจวาอีกฝายกําลังทําอะไรอยู ดวยความ

สุภาพเพื่อดึงใหคูเจรจามาพูดคุยกันเพื่อหาทางออกรวมกัน  

 3. เจรจาในกระบวนการเจรจาวาจะมีกระบวนการอยางไร เพื่อ

นําไปสูการไดรับประโยชนรวมกัน การไดขอตกลงรวมกันในกระบวนการ

การเจรจาทําใหเกิดความเปนธรรมตอท้ังสองฝาย และการเจรจาดําเนินการ

ตอไปไดอยางราบรื่น ภายใตความเห็นพองตองกัน ในกระบวนการเจรจา 

 4. การยอนกลับ วิธีน้ีเหมาะกับการใชยอนกลับไปกับคูเจรจาท่ีเสนอ

สิ่งที่เกินจริง เชน การซื้อของที่ผูซื้อรูราคาสินคา เมื่อไดรับการเสนอราคา

ที่สูงเกินจริงมากๆ ก็จะตอรองราคาลงมาเปนจํานวนมากเชนกัน เชน จาก

ราคา 9,000 บาท มาเหลือ 2,000 บาท หรือทําทีวาจะไมซื้อสินคานั้นเลย 

Kanjan_Book-ChutKhwamru_p001-106_pc1.indd   82Kanjan_Book-ChutKhwamru_p001-106_pc1.indd   82 17/9/2557   16:59:2617/9/2557   16:59:26



ÅŒÒ à¨Ã¨Òä¡Å‹à¡ÅÕèÂäÁ‹à¡ÅÕéÂ¡Å‹ÍÁ [ NEGOTIATION ]

83

ะ

ง

1) 

ง

1) 

ย

น

บ 

อ

น

ม

อ

ร

ร

อ

า

ก

ย 

 5. เปนเพื่อน พยายามเปนเพื่อนหรือพันธมิตรกับคูเจรจาดวยการ

เปนเครือขายกัน เนื่องจากเพื่อนกันจะไมใชกลวิธีแข็งกระดางใสกัน 

 กลวิธีแบบแข็งกระดางนี้ Lewicki (2001) โรเจอร ฟชเชอร (2545) 

วิชัย โถสุวรรณจินดา (2551) ไดอธิบายไววามีวิธีการที่ใชและจุดออน 

รวมถึงวิธีการรับมือ คือ 

 1. พระเอก/ผูราย เชน ในวงการตํารวจจะถามผูตองสงสัยดวย

เจาหนาที่ที่ใชบุคลิกแตกตางกันไป คนหนึ่งนุมนวล คนหนึ่งแข็งกระดาง 

โดยเริ่มจากใหคนที่ใชบุคลิกแข็งกระดางเขามาคุยดวยทาทีแข็งกราว แลวก็

แสรงออกจากหองไปดวยความฉุนเฉียว ในจังหวะนั้นอีกคนก็จะเขามา

ดวยบุคลิกนุมนวลและทําใหเกิดการทําขอตกลงกันใหได กอนที่คนบุคลิก 

แข็งกระดางจะเขามา แตจุดออนก็มีมากคือใชกันเปนการทั่วไปจนคนรูทัน

วากําลังเลนเกมนี้อยู โรเจอร ฟชเชอร (2545) ไดยกตัวอยาง การซื้อขาย

หนังสือ โดยมีบทพระเอกกับผูราย แสรงทะเลาะกัน คนเลนบทผูรายพูดวา

จะขายหนังสืออยางต่ํา 8,000 เหรียญ ลดไมไดเลย ขณะที่คนเลนบท

พระเอกจะพูดทํานองวา หนังสือนี้เก็บมานานแลว ไมใชหนังสือที่เพิ่งพิมพ

ปนี้ จากนั้นคนสวมบทพระเอกก็จะหันมาถามเราวา คุณพอจะซื้อไดใน

ราคา 7,600 เหรียญ หรือไม วิธีการรับมือคือ ใหถามกลับไปที่ทั้งพระเอก

และผูรายวา ทําไมจึงคิดวานี่คือราคาที่ยุติธรรม กลาวคือเปนการใชเหตุผล

ที่ราคาที่เปนมาตรฐาน 

 2. สูงต่ําเกินจริง กลวิธีนี้ใชเสนอสิ่งที่รูวาไมมีทางเปนไปได คือ

เสนอใหสูงหรือต่ํากวาความเปนจริงมากๆ โดยเชื่อวาคูเจรจาจะประเมิน

การเสนอของตนเองใหม ความเสี่ยงคือ คูเจรจาจะคิดวาไมมีประโยชน 

เสียเวลามาเจรจา วิธีการรับมือกับวิธีน้ีคือไมตองไปตอรองดวย ไมอยางน้ัน
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อาจจะตกหลุมพราง เปนเหยื่อและเสียเวลาในการตอรองกับสิ่งที่ไมสม

เหตุผล คูเจรจาตองทําการบานใหดีเพื่อทราบถึงราคาที่สมเหตุผล โดยเมื่อ

ทราบราคาที่แทจริงจะตองใหคูกรณีเสนอราคาใหมที่เปนไปได และขูวาจะ

ยุติการเจรจาและทําใหเห็นวาเราไมพอใจกับกลวิธีที่ใช ตัวอยางเชน การ

ซื้อสินคาที่ชายแดนแมสาย มีพอคาเสนอขายสินคาที่ราคาสามรอยบาท 

เมื่อผูเขียนเดินหนีเพราะเห็นวาราคาแพงเกินไป พอคาก็ลดราคาลงมาให

เรื่อยๆ เหลือเพียงราคาไมกี่สิบบาท 

 3. แทะเล็มหรือขอเพ่ิมไมส้ินสุด เปนการขอในส่ิงท่ีไมไดตกลงกันไว

เพ่ิมในภายหลัง เชน หลังจากลองเส้ือสูทหลายตัวแลว ก็ขอวาจะซ้ือเส้ือสูท

ถาแถมเนคไทใหดวย ในการเจรจาธุรกิจภายหลังจากที่ตกลงกันแลว ก็จะ

ขอในสิ่งที่ไมไดตกลงกันไวซึ่งเปนราคาที่อาจไมไดมากมายนัก แตทําให

คูเจรจารูสึกหงุดหงิดใจ และหาทางแกแคนเอาคืนกลับไดเชนกันในการ

เจรจาในอนาคต วิธีการรับมือทําไดโดย ประการแรก ใหถามวา คุณ

ตองการอะไรอีกไหม จนกระทั่งคูเจรจายืนยันวาครบทุกประเด็นทั้งหมด

แลว ประการที่สอง เตรียมประเด็นของเราที่จะขอไวบาง ถาเขาขออะไร

ที่เพิ่มมาทีหลัง เราก็เสนอขอสิ่งที่ไมไดตกลงกลับไปบาง รวมถึงใหหยุดพัก

การเจรจาไวกอน เมื่อกลับมาเจรจากันอีกครั้งสถานการณจะดีขึ้น และ

กลับมาสูการเจรจาแบบมีหลักการตอไป

 4. ขูใหขลาดกลัว (ลูกไก) เปนการขูแบบหน่ึงเพ่ือใหคูเจรจายอมรับ

ขอเสนอของตน ไมเชนนั้นจะเกิดผลเสียหายตามมา ยกตัวอยางการขับรถ

บนหนาผาแคบๆ ตองมีฝายหน่ึงหลบใหอีกฝาย ผูท่ีขับรถโดยเปนฝายหลบ

ใหจะถูกเรียกวาเปนลูกไก อีกฝายหนึ่งกลายเปนผูชนะ ผูใชกลวิธีนี้จะใช

ทั้งการขูคูเจรจา และใหยอมตามที่เสนอ เชน ในการเจรจากับแรงงาน 
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บริษัทจะบอกกับผูแทนสหภาพวา ถาไมตกลงตามสัญญาจะปดโรงงาน

และยายไปผลิตท่ีอ่ืน บริษัทก็จะตองทําตามท่ีพูดไว ในกรณีถาตกลงกันไมได

ไมอยางนั้นสหภาพก็จะไมเชื่อถืออีกตอไป ในอีกทางหนึ่งสหภาพก็ตอง

คิดหนักวาจะยอมบริษัทไหม เพราะถาไมยอมบริษัทอาจจะปดลงจริงๆ 

จุดออนคือยากที่จะพิจารณาวาเปนเรื่องจริงหรือไมที่พูดออกมา จะยอม

ทําตามคําขูหรือไม ทางแกอาจตองใชผูเช่ียวชาญมาชวยประเมินขอมูลและ

สถานการณ รวมถึงไมใสใจกับสิ่งที่คูกรณีเสนอมา หรือยืนยันในหลักการ

กลับไปวา จะยอมรับเฉพาะในหลักการที่เปนประโยชน แตจะไมยอมแพ

ตอแรงกดดันใดๆ ทั้งสิ้น ผูเขียนขอยกตัวอยาง การเลือกตั้งผูใหญบาน

แหงหนึ่ง ผูสมัคร 2 คน ที่ตางก็ตองการไดรับการเลือกตั้ง ไดไปเจรจากัน

เพียงลําพัง ผูสมัคร ก) เสนอวาใหผูสมัคร ข) หลบใหตนเอง โดยไมตอง

ลงสมัครเลือกตั้ง ไมอยางนั้น ผูสมัคร ก) จะใชเงินซื้อเสียงเปนจํานวนมาก 

และผูสมัคร ข) ก็จะตองใชเงินซื้อเสียงมากเชนกัน แตสุดทายการเจรจาก็

ไมเปนผล ตางฝายตางลงแขงขันโดยใชเงินเปนจํานวนมากดวยกันทั้งคู 

 5. การขู เปนวิธีการที่หยาบคายมากในการเจรจาไมควรนํามาใช

อยางยิ่ง การทําใหคูเจรจายอมดวยการขู การแสดงอารมณวาโกรธ หรือ

ใชวิธีสรางความชอบธรรม ดวยการทําสัญญาที่มีความยาว มีรายละเอียด

มากๆ ที่ทําใหอานไดยากหรืออานไมจบ รวมถึง การกลาวหาวาอีกฝาย

หนึ่งผิดหรือโกง ทําใหตองแกตัวจนไมมีเวลาคุยกันถึงเนื้อหาการเจรจา 

ทางแกวิธีนี้คือ อาจจะพูดไปตรงๆ วาจะมาเจรจาภายใตทาทีที่เคารพ

ซึ่งกันและกัน และหวังวาตางฝายตางใหความเคารพกัน อีกทางหนึ่ง

คือ การใชทีมเจรจา เปนทีมจะมาชวยเราในการประเมินวาอีกฝายหนึ่ง

เจรจากับเราอยางไรและเหมาะสมหรือไม รวมถึงการใชการสื่อสาร
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ที่มีประสิทธิภาพ เชน ฝายบริหารไดรับโทรศัพทขูวาจะมีการวางระเบิด

สํานักงาน ผูบริหารก็พูดกลับไปวา ทางบริษัทไดบันทึกเสียงของคุณไวแลว 

ไมทราบวาจะติดตอแผนกไหนคะ? 

 6. ทาทีกาวราว เชน คูเจรจารีบรุกไลดวยการถามแตตอนเริ่มตน

เลยวาจะเสนอใหราคาเทาไหร หรือจี้ถามวาใหคูกรณีอธิบายที่เสนอมา

ทลีะรายการ แมกระทั่งการพูดแขวะเรื่องเสื้อผา การปลอยใหอีกฝายนั่งรอ

หรือหยุดเจรจากลางคันเพ่ือไปคุยกับคนอ่ืน วิธีการรับมือคือ คูเจรจาสามารถ

ตั้งรับดวยการถามถึงและพูดคุยกันดวยความตองการและผลประโยชนที่ 

ไมใชการมาใชวิธีแบบกาวราว รวมถึงการใชทีมเจรจาชวยกันประเมินวา

อีกฝายใชกลวิธีอยางไร และการเตรียมการท่ีดีการสรางความเขาใจในความ

ตองการและผลประโยชนของคูกรณีทําใหไปสูขอตกลงได อีกท้ัง การเปดเผย

ใหคูเจรจารูวาเขาทําใหเรารูสึกอึดอัดเพียงใด 

 ผูเขียนขอยกตัวอยาง เหตุการณถูกมอเตอรไซดชนทายรถยนต 

เหตุเกิดจากการที่มีรถคันหนาเบรกกะทันหัน ผูเขียนจึงเบรกรถยนตเชนกัน 

สงผลใหมอเตอรไซดเบรกรถแลวลมมาชนรถยนตของผูเขียน คนข่ีมอเตอรไซด

พูดดวยทาที น้ําเสียงที่มีอารมณวาผูเขียนเบรกรถกะทันหัน ทําใหเขาตอง

เบรกมอเตอรไซดจนกระทั่งรถลม แลวมาชนทายรถยนตเปนรอยถลอก 

คนข่ีมอเตอรไซดพูดขูและนํ้าเสียงไมพอใจวารอยถลอกแคนี้เอานํ้ายาเช็ด

ก็ออกแลว ไมจําเปนตองไปทําสีใหมใหเปลือง ผูเขียนก็บอกเขาวาใหพูด

กันดีๆ ใชเหตุผล อยามาใสอารมณกัน จนกระทั่งผูขี่มอเตอรไซดมีทาทีที่

ออนลง พูดคุยกันดวยเหตุผล สุดทายก็ตกลงกันไดวารอยถลอกน้ัน ใหลอง

เอาน้ํายาและเอาผามาเช็ดรอย รอยถลอกน้ันก็หายไป สวนสเกิ้ตที่เปน
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แผลจากถูกมอเตอรไซดชนนั้น คนขี่มอเตอรไซดยอมชดใชใหในราคา 

2 พันบาท 

 7. หิมะทวม ทําใหคูเจรจารูสึกวามีขอมูลทวมทน แทนที่จะสรุป

เอกสารหรือการพูดคุยสั้นๆ แตปลอยเอกสารนับพันๆ หนา หรือใชภาษา

ที่เปนภาษาเทคนิคมากๆ ที่เขาใจไดยากเพื่อใหอีกฝายไมเขาใจ ไมวาจะ

เปนศัพทเกี่ยวกับอาชีพวิศวกร ทนายความ คอมพิวเตอร คูเจรจาอาจจะ

ไมอยากถามเพื่อทําใหรูสึกวาตนไมรู ก็จะใชวิธีพยักหนาเห็นดวย วิธีการ

ตั้งรับหรือแกไขคือ อยาไปกลัวในการตั้งคําถามจนกวาจะเขาใจ หรือพา

ผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานนั้นๆ เขามาดวย รวมถึงการตั้งใจฟงวาประเด็น

ขัดแยงกันเองหรือไม ถามีประเด็นขัดแยงกันเองก็สามารถตั้งคําถามถึง

กระบวนการทั้งหมดวาจะเชื่อถือไดอยางไร การเตรียมการที่ดีจึงเปนสิ่ง

จําเปนและสําคัญมาก 

 8. การหลอกลวง ประกอบดวยดวยขอความเท็จ ขอบเขตอํานาจ

คลุมเครือ และเจตนาที่มีเลศนัย 

 - ขอความเท็จ เชน การหลอกวารถมือสองใชวิ่งไปเพียง 5,000

  ไมลเทานั้น วิธีการแกไขคือ ตรวจสอบหาความจริงใหไดมาก

  ที่สุด

 -  ขอบเขตอํานาจคลุมเครือ เชน ทําใหเราเขาใจผิดวาคูเจรจามี

  อํานาจตัดสินใจ แตเม่ือคุยกันเสร็จส้ินกลับไมสามารถตัดสินใจได

  ตองนําเรื่องไปปรึกษาผูมีอํานาจตัดสินใจ วิธีการแกไขคือ 

  สืบดูใหรูแนวาคูเจรจามีอํานาจตัดสินใจหรือไม หรือถามตรงๆ วา

  คูกรณีมีอํานาจตัดสินใจหรือไม? รวมถึงการใหเขียนในหลักการ

  ที่เห็นดวยเปนหลักฐาน
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 -  เจตนาที่มีเลศนัย หากคูกรณีอาจไมทําตามขอตกลง อาจตอง

  เพ่ิมหลักประกันดวยการทําสัญญากันอยางเปนลายลักษณอักษร

  ใหชัดเจน 

 9. จัดสถานที่ที่มีความตึงเครียด เชน มีเสียงดัง หนวกหู หองรอน

หรือเย็นเกินไป หรือไมมีสถานที่ใหปรึกษากับทีมงาน วิธีการแกไขคือ อาจ

ขอใหเปลี่ยนเกาอี้ หยุดพัก เล่ือนการเจรจาเปนวันและสถานที่อื่น ในขณะ

ที่การเจรจาแบบเนนความรวมมือนั้น ประเด็นสถานที่ควรจะมีบรรยากาศ

ที่ดี เหมาะสมในการพูดคุย คูเจรจาไมรูสึกอึดอัดในการพูดคุย 

 10. ถวงเวลา จนกวาจะถึงเวลาท่ีตนเองไดเปรียบ เชน ผูแทนสหภาพ

แรงงานมักถวงเวลาการยุติขอเจรจาจนจวนเจียนจะถึงเสนตายนัดหยุดงาน 

หรือการยืดการเจรจาใหชาออกไป วิธีแกไขคือ ใหรีบปดโอกาสการถวงเวลา

ของฝายตรงขามทันที 
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 มนุษยเจรจาอยูตลอดเวลา ไมวาจะเปนเจรจากับตนเองหรือเจรจา

กับคนอื่น มนุษยไมสามารถตัดสินใจไดดวยตนเองทุกเรื่อง จึงจําเปนตอง

มีการเจรจา ถาใหดีที่สุดคือเจรจาพูดคุยกันเองโดยตรง แตถาไมสามารถ

เจรจากันเองไดเนื่องจากมีอารมณความรูสึกเขามาเกี่ยวของ มีความ

ไมพอใจ ความโกรธ ความไมถูกชะตา ความรูสึกไมชอบ ก็จําเปนตอง

มีคนกลางหรือบุคคลที่สามเขามาเกี่ยวของ กลาวอยางเฉพาะเจาะจง

ถึงการเจรจานั้นมีทั้งที่เปนทางการและไมเปนทางการ ในชีวิตประจําวัน

พวกเรามีการเจรจาอยูตลอดเวลา ทั้งการซื้อของ การเลือกรานอาหาร 

การขอขึ้นเงินเดือนจากนายจาง การเจรจาขอสงงานใหมีเวลานานขึ้นกับ

ผูบังคับบัญชา การขอยืมหนังสือจากบรรณารักษใหมีจํานวนเลมมากขึ้น

การตอประกันรถยนตจากบริษัทประกันเพ่ือใหไดเบ้ียประกันท่ีถูกลง 

การเลือกสถานที่ทองเที่ยวกับภรรยา นอกจากที่กลาวมายังมีการเจรจา

ที่เปนเรื่องสาธารณะที่กระทบตอประชาชนในวงกวาง เชน การเจรจา

ระหวางประเทศเปนอาทิ ถาสามารถหาขอตกลงที่พึงพอใจ มีกระบวนการ

ที่เปนธรรม มีขอตกลงที่ปฏิบัติไดอยางชัดเจนและยั่งยืน ก็จะทําใหสังคม

อยูรวมกันไดอยางเปนสุข สงบ รมเย็น ไมทิ้งความเคียดแคนอันจะสงผล

ใหเกิดความคิดในการลางแคนเอาคืนตอไป สําหรับแนวทางในการศึกษา

การเจรจาไกลเกลี่ย สามารถศึกษาไดในหลายแนวทาง เราจึงควรทําความ

เขาใจเพื่อใหเห็นภาพรวมทั้งหมดของการเจรจา ไมวาจะเปนแนวทางเชิง

โครงสราง ซึ่งเนนอํานาจที่เทาเทียมกันของคูกรณี แนวทางกระบวนการ 

ซ่ึงเนนการวิเคราะหความขัดแยงกอนท่ีลงมือแกไข และการสรางกฎเกณฑ

ท่ีคูกรณีพึงพอใจและยอมรับรวมกัน แนวทางพฤติกรรมซ่ึงจัดกลุมบุคลิกภาพ

ของคนวาเปนแบบใดแบบหนึ่ง เชน แข็งกราวหรือนุมนวล ซึ่งจะทําใหเรา
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เลือกวิธีการเจรจาไกลเกล่ียไดอยางเหมาะสม การเจรจาท่ีแบงตามประเภท

ความขัดแยง คือการเจรจาภายในรัฐหรือระหวางรัฐ ในระยะหลังความ

รุนแรงระหวางรัฐไมคอยมี แตจะมีความรุนแรงภายในรัฐเปนสวนใหญ 

อีกแนวทางคือแนวทางยุทธวิธีซึ่งแบงการเจรจาไดเปน 2 แบบคือ การ

เจรจาแบบมุงเนนความรวมมือและการเจรจาแบบมุงเนนผลแพ-ชนะ

 หนังสือชุดความรูนี้ไดทําใหเราไดเขาใจถึงจุดแข็ง จุดออนของ

การเจรจาแบบมุงผลแพ-ชนะ และการเจรจาไกลเกลี่ยแบบมุงเนนความ

รวมมือ เราควรใชการเจรจาแบบใดกับคูเจรจาของเรา? คําตอบก็คือใช

ผสมผสานกันไดทั้ง 2 กรณี ขึ้นอยูกับวาเราตองการสรางความสัมพันธ

อันดีตอกันตอไปกับคูเจรจาหรือไม หรือไมจําเปนเน่ืองจากเปนการซ้ือขาย

กันเพียงครั้งเดียวแลวก็ไมไดพบกันอีก การเจรจาแบบที่เนนความพึงพอใจ

รวมกันของทุกฝาย สงผลใหเกิดความสัมพันธอันดีระหวางกัน ไมนําไปสู

ความขัดแยงและความรุนแรงตามมา นักเจรจาไกลเกลี่ย และนักวิชาการ

ดานการเจรจาจํานวนมากแนะนําใหใชวิธีการนี้ในการเจรจา เนื่องจากนํา

ไปสูการแกไขความขัดแยงไดเปนอยางดี เกิดความพึงพอใจหรือผลลัพธ

ที่ชนะ-ชนะทั้งคู และนําไปสูการสรางความรวมมือตอกันในระยะยาว 

ไมนําไปสูความเคียดแคน ไมทําใหการเจรจาเปนบรรยากาศแบบปฏิปกษ 

ที่จะเนนเอาชนะอีกฝายไมวาจะดวยวิธีการใดก็ตาม

 

 การเจรจาแบบมุงเนนความรวมมือ เปนการสรางความรวมมือ 

การรวมกันแกไขปญหา การเจรจาดังกลาวถาฝายหนึ่งบรรลุเปาหมาย 

ไมไดหมายความวาอีกฝายตองเปนฝายเสียประโยชน การเจรจาแบบนี้
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จะเนนที่แลกเปลี่ยนขอมูล มีการสรางใหเกิดความไววางใจกัน มีความ

เต็มใจในการเปดเผยวัตถุประสงคของแตละฝาย รับฟงซึ่งกันและกัน และ

เขาใจความหวงกังวลของแตละฝาย การทําความเขาใจความตองการและ

วัตถุประสงคของอีกฝาย จะทําใหเขาใจวาอะไรคือเปาหมายหลัก อะไรคือ

เปาหมายรอง นอกจากนี้ เนนการคนหาจุดรวมและจํากัดจุดที่แตกตางให

นอยลง การหาจุดรวมกันใหไดเปนสิ่งจําเปน หลักการและวิธีการที่สําคัญ 

6 ประการ ประกอบดวย 

 หลักการแรก เนนย้ําวา มนุษยไมใชเครื่องจักรกลที่ไมรูจักโกรธ 

แตมนุษยมีอารมณสารพัดรูปแบบ เราจึงไมควรมุงโจมตีกันและกันอันจะ

ทําใหสถานการณเลวรายลง 

 หลกัการที่สอง ไมเนนไปที่การเอาแพ เอาชนะ อันจะทําใหหลง

ประเด็นอาจลืมไปไดวาเราตองการอะไรกันแน และยังทําใหเราตกลงกันได

ดวยความพึงพอใจรวมกัน 

 หลักการที่สาม เปนการสรางทางเลือกหลายๆ ทางอันจะเปน

ประโยชนตอทุกฝายมากที่สุด 

 หลักการที่สี่ เปนการใชเหตุผล ไมใชการเถียงแบบหัวชนฝา ใชเหตุ 

ใชผล มีหลักเกณฑการวัด ที่เปนธรรมตอทุกฝาย ใชหลักเกณฑรวมกันใน

การตัดสินใจเลือกแนวทางที่เห็นพองตองกัน 

 หลักการที่หา เปนการสรางทางเลือกอื่นเพื่อเพิ่มอํานาจตอรอง 

รวมถึงเขาใจทางเลือกอ่ืนของ คูเจรจาเพ่ือจะไดดึงคูเจรจากลับมาสูโตะเจรจา

บนฐานความเชื่อวาการเจรจารวมกันนาจะไดสิ่งที่ทั้งคูพึงพอใจมากที่สุด 

 หลักการที่หก เปนการสรางขอเสนอสําหรับขอตกลงหลายๆ 

ขอเสนอ 

Kanjan_Book-ChutKhwamru_p001-106_pc1.indd   92Kanjan_Book-ChutKhwamru_p001-106_pc1.indd   92 17/9/2557   16:59:2617/9/2557   16:59:26



ÅŒÒ à¨Ã¨Òä¡Å‹à¡ÅÕèÂäÁ‹à¡ÅÕéÂ¡Å‹ÍÁ [ NEGOTIATION ]

93

ม

ะ

ะ

อ

ห

ญ 

ธ 

ะ

ลง

ด

น

ตุ 

น

อง 

จา

ๆ 

 อยางไรก็ตาม ถาหากในการเจรจาในชีวิตประจําวันของเรา 

เราไมตองเจอกับคูเจรจาอีกหรือไมจําเปนตองคบหากันอีกตอไป อีกท้ังอาจ

เจอคูกรณีที่มุงแตตองการเอาชนะเราเทานั้น ไมคิดจะมองหาทางออก

รวมกันกับเรา ก็อาจจําเปนตองใชวิธีการเจรจาแบบเดียวกันก็คือเปนการ

เจรจาแบบมุงผลแพ-ชนะ ซึ่งเปนการเจรจาที่มุงเนนแตเปาหมายและผล

ประโยชนของตนเองเทานั้น ไมไดคํานึงถึงความตองการความรูสึก ความ

หวงกังวลของคูกรณี คูเจรจาจะใชทุกวิถีทางเพื่อบรรลุสิ่งที่ตนเองตองการ 

ทั้งไกลเกลี่ย เกลี้ยกลอม ตะลอม ขมขู บังคับ ปลอบประโลม เลนละคร

เปนไดทั้งบทบาทคนดีและคนไมดี เพื่อแสวงหาแตประโยชนของตนเอง

ฝายเดียว เพื่อทําใหตนเองไดรับสิ่งที่ตองการมากที่สุดเปรียบเหมือนกับ

การเลนชักเยอ ที่ตองการดึงเชือกมาใหใกลฝงเรามากที่สุด แตวิธีการ

เหลานี้ ไมไดนํามาสูการสรางความสัมพันธอันดี ไมไดสรางความไววางใจ 

ไมเกิดการยอมรับในซึ่งกันและกัน โดยเฉพาะผลการเจรจาที่ไดแมวาผูที่

ใชการเจรจาแบบมุงผลแพ-ชนะจะชนะ แตก็อยูบนความพายแพและคราบ

น้ําตาของคูเจรจา ขอตกลงที่ไดก็ไมมีความยั่งยืน เพราะคูกรณีก็ตองคิด

หาทางลางแคน เอาคืนในอนาคตแบบตาตอตา ฟนตอฟน อยางไรก็ตาม

แมวาการเจรจาแบบมุงเนนความรวมมือท่ีเปนประโยชนตอทุกฝายจะมี

หลักการที่ดีเปนประโยชนรวมกัน แตดวยธรรมชาติของคนที่ยึดมั่นในผล

ประโยชนของตนเปนใหญ บางครั้งตัวเราเองหรือคูเจรจาก็อาจจะมีการใช

วิธีการเจรจาแบบมุงผลแพ-ชนะ ซึ่งเปนเรื่องปกติในธรรมชาติของมนุษย

ที่จะใชวิธีการที่เคยชินที่เคยทํากันมาในอดีต แตถาเราไดเห็นประโยชน

ถึงการเจรจาแบบมุงเนนผลประโยชนรวมกัน ก็จะทําใหเราหันกลับมาใช

วิธีการเจรจาไกลเกลี่ยแบบที่เราทุกฝายชนะรวมกัน ดังที่มหาตมะคานธี 
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บุรุษรางเล็กผูย่ิงใหญของประเทศอินเดียท่ีไดกลาวไววา ตาตอตา ฟนตอฟน

ผันทุกคนสูความพายแพ หรือดังที่ บาหรามี วิศวกรหญิงชาวอิหรานที่

ยอมใหอภัยไมหยอดน้ํากรดรดดวงตาของนายมาจิด ที่สาดน้ํากรดใสหนา

เธอจนเสียโฉม เธอใหอภัยไดทั้งๆ ที่ศาลพิพากษาใหเธอมีสิทธิ แตเธอ

ไมทําเชนนั้นเพราะการใหอภัยยิ่งใหญกวาการแกแคน คงจะกลาวไดวา 

ตาตอตา น้ํากรดตอน้ํากรด ทําใหใจเรามืดบอด

ค

า

ร

ล
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น

ที่

า

อ

า 

การเจรจาแบบมุงผลแพ-ชนะ
(Distributive Negotiation)

(เกลี้ยกลอม ตะลอม ขมขู บังคับ)

-  พูดคุยอยางไมใหเกียรติ แข็งกราว

- มีคําตอบอยูในใจแลว ไมจําเปนตอง

 สรางทางเลือกหลายๆ ทาง

- ใชหลักตัวเอง ตัดสินใจเพื่อผลประโยชน

 ตัวเอง

- การเขาใจทางเลือกอื่นของคูเจรจา 

 (BATNA) เพื่อหาทางเอาชนะใหได

- ไมแลกเปลี่ยน ปกปดขอมูล

- ไมไววางใจกัน หวาดระแวง

- ไมจําเปนตองสรางความสัมพันธอันดี

 เพราะไมคิดวาจะตองมีการเจรจากันอีกตอไป

- ไมบอกวัตถุประสงคที่แทจริง

- รับฟงเพื่อหาจุดออนของอีกฝาย เพื่อให

 บรรลุเปาหมายเฉพาะของตนเอง 

- เขาใจเฉพาะความตองการของตนเอง หรือ

 เขาใจความตองการของผูอื่นเพื่อจะไดเอาชนะ

- ผลลัพธคือมีผูชนะ-แพ 

- พูดคุยอยางใหเกียรติกัน ออนโยน สุภาพ 

 แตเนนใหบรรลุในเปาหมาย

- สรางทางเลือกหลายๆ ทางกอนการตัดสินใจ 

 (เลือกกอน ตัดสินใจทีหลัง) 

- ใชหลักเกณฑ มีมาตรฐานในการตัดสินใจ 

 ตัดสินใจอยางมีเหตุผล

- การเขาใจทางเลือกอื่นของคูเจรจา (BATNA) 

 เพื่อดึงคูเจรจากลับสูการเจรจา

- แลกเปลี่ยนขอมูลอยางตรงไปตรงมา 

- ไววางใจกัน ไมเกิดความหวาดระแวง 

- พยายามสรางความสัมพันธอันดีใหเกิดขึ้น 

 เพราะคิดวาจะตองมีการเจรจากันอีกในอนาคต 

- บอกวัตถุประสงคที่แทจริง 

- รับฟงเพื่อทําความเขาใจความหวงกังวลของ

 แตละฝาย เพื่อใหบรรลุเปาหมายทั้งสองฝาย

- ทําความเขาใจความตองการที่แทจริง และ

 ความตองการของทั้งสองฝาย

- ผลลัพธคือชนะทั้งคู 

การเจรจาแบบมุงเนนความรวมมือ
(Integrative Negotiation)
(ไกลเกลี่ยแบบมีหลักการ)

ตารางที่ 2: เปรียบเทียบการเจรจาแบบมุงผลแพ-ชนะ
และการเจรจาแบบมุงเนนความรวมมือ 

ตารางเปรียบเทียบการเจรจา 2 แบบ
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เครตัน, เจมส แอล. 2547. คูมือการมีสฟวนรวมของประชาชนในการ

 ตัดสินใจของชุมชน. (วันชัย วัฒนศัพท, ผูแปล) ขอนแกน : ศิริภันฑ 

 ออฟเซ็ท.

ฉันทนา บรรพศิริโชติ หวันแกว. 2547. ความเขาใจเบื้องตนเกี่ยวกับสันติ

 วิธีและธรรมชาติของความขัดแยงในสังคมไทย. นนทบุรี : สถาบัน

 พระปกเกลา 

ชัยวัฒน สถาอานันท. 2533. ทาทายทางเลือก: ความรุนแรงและการ

 ไมใชความรุนแรง. กรุงเทพฯ: สํานักพิมพโกมลคีมทอง. 

ชัยวัฒน สถาอานันท. 2546. อาวุธมีชีวิต แนวคิดเชิงวิพากษวาดวยความ

 รุนแรง. กรุงเทพฯ: สํานักพิมพฟาเดียวกัน. 

ชลัท ประเทืองรัตนา. 2555. กระบวนการและปจจัยแหงความสําเร็จ

 ในจัดการความขัดแยงกรณีประตูกั้นน้ําจืด-น้ําเค็ม แพรกหนามแดง

 อําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม และกรณีผาตัดตอกระจกติดเชื้อ

 โรงพยาบาลศูนยขอนแกน. วารสารมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. ปที่ 31 ฉบับที่ 4 เดือนตุลาคม-ธันวาคม 

 พ.ศ. 2555. หนา 38-52. 

บรรณานุกรม

ภาษาไทย
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นการ

ภันฑ 

บสันติ

ถาบัน

ะการ

ความ

สําเร็จ

มแดง

ดเช้ือ

าสตร 

วาคม 

ชลัท ประเทืองรัตนา. ความขัดแยงในการใชพื้นที่หนองใหญ ตําบลบางลึก

 อําเภอเมือง จังหวัดชุมพร. วารสารมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี. ปที่ 3 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 

 2554. หนา 173-197 

บอนพิน, เท็ด. 2550. คูมือการเพิ่มพลังความสามารถกระบวนการจัดการ

 ขอพิพาท. (วันชัย วัฒนศัพท, ถวิลวดี บุรีกุลและศุภณัฐ เพิ่มพูน

 วิวฒัน, ผูแปล) นนทบุรี : สถาบันพระปกเกลา. 

ไพศาล วิสาโล. 2550. สรางสันติดวยมือเรา. (พิมพครั้งที่ 2) . นครปฐม : 

 ศูนยศึกษาและพัฒนาสันติวิธี มหาวิทยาลัยมหิดล. 

มัวร, คริสโตเฟอร. 2542. กระบวนการเจรจาไกลเกลี่ยคนกลาง (วันชัย 

 วัฒนศัพท, ผูแปล) ขอนแกน : ศิริภัณฑออฟเซ็ท. 

มอริส, แคธเธอรีน. 2547. การจัดการความขัดแยงและการขอโทษ. (วันชัย

 วัฒนศัพท, ผูแปล) . นนทบุรี : สถาบันพระปกเกลา. 

ไรคเลอร, ลุค. 2548. การสรางสันติภาพ : คูมือภาคสนาม. (พรรณงาม 

 เงาธรรมสาร, ผูแปล). นนทบุรี : สถาบันพระปกเกลา. 

ศูนยสันติวิธีและธรรมาภิบาล สถาบันพระปกเกลา. 2547. ศัพทบัญญัติ

 เก่ียวกับการแกปญหาและความขัดแยง. นนทบุรี : สถาบันพระปกเกลา
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หรรษา ธมมหาโส (นิธิบุณยากร). พุทธสันติวิธี : การบูรณาการหลักการ

 และเครื่องมือจัดการความขัดแยง. กรุงเทพฯ : บริษัท 21 เซ็นจูรี่ จํากัด. 

ฟชเชอร, โรเจอร. , ยูริ, วิลเลียม, และแพ็ทตัน, บรูซ. 2545. กลยุทธการ

 เจรจาตอรอง. (ดร. กองเกียรติ โอภาสวงการ, ผูแปล) . กรุงเทพฯ : ซีเอ็ด

 ยูเคชั่น. 

เมเยอร, เบอรนารด. 2553. พลวัตรการจัดการความขัดแยง. (นายแพทย

 บรรพต ตนธีรวงศ, ผูแปล). กรุงเทพฯ : สํานักพิมพคบไฟ. 

มารคัส ลีโอนารด เจ. และคณะ. 2552. เจรจาแนวใหม มิติแหงการปองกัน

 และระงับความขัดแยงในทีมงานและระบบสุขภาพ. (นายแพทยบรรพต

 ตนธีรวงศ, ผูแปล). กรุงเทพฯ. สํานักพิมพคบไฟ. 

ยูริ, วิลเลียม. 2545. เอาชนะคําวาไมใชเรื่องยาก. (ศ. นพ. วันชัย วัฒนศัพท,

 ผูแปล). นนทบุรี : สถาบันพระปกเกลา. 

วันชัย วัฒนศัพท, บรรพต ตนธีรวงศ, ศุภณัฐ เพิ่มพูนวิวัฒน. 2549 การ

 จัดการความขัดแยงในระบบบริการสาธารณสุข : หลักการ แนวปฏิบัติ

 และนโยบาย. กรุงเทพฯ : ศูนยสันติวิธีสาธารณสุข. 

วันชัย วัฒนศัพท. 2550. ความขัดแยง: หลักการและเครื่องมือแกปญหา... 

 พิมพครั้งที่ 3. ขอนแกน : ศิริภัณฑออฟเซ็ท. 

วิชัย โถสุวรรณจินดา. 2551. ครบเครื่องเรื่องการเจรจาตอรอง. กรุงเทพฯ :

 สํานักพิมพสมาคมสงเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุน). 
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กการ

ํากัด. 

ธการ

ซเีอ็ด

แพทย

องกัน

รรพต

ศัพท,

การ

ปฏิบัติ

หา... 

ทพฯ :

ศรีเพ็ญ ศุภพิทยากุล. 2552. มนุษยกับสันติภาพ. (พิมพครั้งที่ 12). 

 กรุงเทพฯ : สํานักพิมพแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข. 2553. รอยเรื่องราวในรอบวัน งาน R2R 

 ครั้งที่ 3. วันที่ 14 กรกฎาคม 2553 ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี. 

สมชาย ภคภาสนวิวัฒน. 2549. กลยุทธการเจรจาตอรอง. (พิมพครั้งที่ 5). 

 กรุงเทพฯ: อมรินทรพริ้นติ้งแอนดพับลิชชิ่ง จํากัด (มหาชน). 

สํานักสันติวิธีและธรรมาภิบาล สถาบันพระปกเกลา. หลักสูตรแนวคิด

 พื้นฐานการจัดการความขัดแยงดวยสันติวิธีสําหรับนักเรียนและ

 นักศึกษา. เอกสารไมตีพิมพ. 

สถาบันพระปกเกลา. 2555 แนวทางสรางความปรองดองแหงชาติ. 

 กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกลา 

สมพงศ ชูมาก. 2552. การแกไขความขัดแยงระหวางประเทศใน ศรีเพ็ญ 

 ศุภพิทยากุล บก. 2552. มนุษยกับสันติภาพ. (พิมพครั้งที่ 12). กรุงเทพฯ:

 สํานักพิมพแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 

อนันตชัย คงจันทร “การบริหารความขัดแยงเพื่อสรางสันติภาพในองคการ” 

 ศรีเพ็ญ ศุภพิทยากุล. 2552. มนุษยกับสันติภาพ. (พิมพครั้งที่ 12). 

 กรุงเทพฯ : สํานักพิมพแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.
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Bercovitch, Jacob., Kremenyuk, Victor, & Zartman, I. William. 2009.

 The Sage Handbook of Confl ict Resolution. London: SAGE 

 Publications Ltd. 

Boulding, K. 1989. Three Faces of Power. Quoted in Miall et al. USA:

 Blackwell Publishers Inc., 1999

Coltri, S. Laurie. 2004. Confl ict diagnosis and alternative dispute 

 resolution and Mediation. New Jersey. Pearson Prenice Hall. 

Fisher, Roger. Ury, William. , Patton, Bruce. 1991. Getting to Yes: 

 Negotiating an agreement without giving in. London: Random 

 House. 

Furlong, T. Gary. 2005. The confl ict resolution toolbook models and 

 maps for analyzing, diagnosing, and resolving confl ict. Canada: 

 John wiley and sons Canada, ltd. 

Lewicki Roy J.,. Saunders M. David, and Minton, W. John. 2001. 

 Essentials of Negotiation. New York. Irwin/Mcgraw-Hill. 

Miall, Hugh., Ramsbotham, Oliver., & Woodhouse, Tom. 1999. 

 Contemporary Confl ict Resolution: the prevention, management 

 and transformation of deadly confl icts. USA: Blackwell Publishers Inc. 

ภาษาอังกฤษ
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ภาคผนวก
ภาคผนวก 1 : การเจรจาแบบมุงเนนสรางความสัมพันธอันดีตอกัน 

การเจรจาเนนความสัมพันธในสหรัฐอเมริกา

ผมมีลูกคาในเวอรจิเนียตะวันตกผูซึ่งซ้ือของจากผมเปนเวลานาน

หลายป เขามีธุรกิจครอบครัวซึ่งไดเริ่มในเมืองเล็กๆ กับปูของเขา และ

กลายเปนธุรกิจหลักในชุมชนในเวลาตอมา และมีการจางงานเปนเสา

หลักใหกับคนในเมือง พวกเราไดพัฒนาความสัมพันธกันอยางใกลชิด 

ทุกสองสามเดือนผมจะเดินทางจากนอรทคาโรไลนาไปหาเขา เมื่อ

พวกเราอยูดวยกัน เราเริ่มตนคุยกันทุกสิ่งรวมถึงธุรกิจ ทําความรูจัก

ซึ่งกันและกัน ผมถามเขาเกี่ยวกับชีวิตของเขา ธุรกิจ ครอบครัว ชีวิต

ในเมือง และเขาถามผมเกี่ยวกับงานของผม บริษัทของผม และชีวิต

ในเมืองใหญในนอรทคาโรไลนาที่ผมอาศัยและทํางาน เมื่อเราพูดคุย

กันติดลม เราจะคอยกลับมาคุยกันถึงธุรกิจ ซึ่งจะเริ่มในหลังอาหาร

กลางวัน จะใชเวลาประมาณสองสามชั่วโมง และผมก็มักจะไดรับ

คําสั่งซื้อกลับไปดวย นับเปนชวงเวลาที่นาพอใจมาก

Kanjan_Book-ChutKhwamru_p001-106_pc1.indd   102Kanjan_Book-ChutKhwamru_p001-106_pc1.indd   102 17/9/2557   16:59:2617/9/2557   16:59:26



ÅŒÒ à¨Ã¨Òä¡Å‹à¡ÅÕèÂäÁ‹à¡ÅÕéÂ¡Å‹ÍÁ [ NEGOTIATION ]

103

กัน 
วันหนึ่งผมไดรับโทรศัพทใหเตรียมตัวสําหรับการเดินทางครั้งตอไป

ใหจัดหาวันวาง และเขาบอกผมวาจะใหไปพบกับเพื่อนของเขาดวย

ซึ่งบอกวาสนใจในสินคาของผม ผมดีใจมาก และไดจัดหาวันที่เราวาง

ตรงกัน

เมื่อผมไปถึงสํานักงานลูกคาของผม เพื่อนของเขาซึ่งชื่อคารล ไดอยู

ที่นั่นแลว เราไดแนะนํากันอยางไมเปนทางการ ลูกคาของผมเริ่ม

อธิบายงานของคารล และสิ่งที่เขาคิดวาสินคาของผมเปนประโยชน

กับเขา แลวคารลก็เริ่มพูดเกี่ยวกับงานของเขา และผมก็คิดวาเรา

กําลังจะเร่ิมคุยกันตรงๆ ถึงธุรกิจ อยางไรก็ตาม ในชวงเวลาอีกไมนาน 

บทสนทนาของเรากลับเปลี่ยนไปคุยกันเกี่ยวกับชีวิตในเมืองนอรท 

คาโรไลนา ครอบครัวและเรื่องสวนตัว ทําใหรูวา คารลชอบลาสัตว

และพวกเขาก็เริ่มเลาใหฟงถึงประสบการณการลาสัตวที่ไดไปผจญภัย

กันมา ตัวผมเองลาสัตวบางแตไมมาก แตก็ไดแลกเปล่ียนประสบการณ

กับเขาดวย จากนั้นเราก็พูดกันในเรื่องอื่นๆ อีก เกี่ยวกับกิจกรรมใน

วันหยุด เรื่องเศรษฐศาสตร กีฬาเบสบอล

บางครั้ง เราก็กลับมาพูดคุยกันสั้นๆ เกี่ยวกับธุรกิจ แตก็เปนชวง

เวลาเล็กๆ ที่เกิดขึ้น เชน เครื่องมือที่เราผลิตเปนกลไกที่ใชสําหรับ

ปนในการลาสัตวไดแมนยําหรือไม ผมตระหนักวาไดรับขอมูลที่เปน

ประโยชนมากสําหรับการทํางานรวมกัน ทั้งบรษิัทผม ความตองการ
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ของพวกเขา การทํางานของพวกเขา แมวาเราจะไมไดพูดคุยกันตรงๆ 

ถึงธุรกิจของเรา ผมจําไดถึงการพูดคุยกันสองสามครั้ง ครั้งแรกกับ

ลูกคาของผมเมื่อหลายปกอน พวกเราก็ไดเรียนรูซึ่งกันและกันแบบนี้

เชนกัน เปนความรูสึกที่แปลกประหลาดใจ แตกตางกันกับขายของ

ใหกับที่อื่น ไมเหมือนบรรยากาศที่มีความสุขแบบนี้

การพูดคุยแลกเปล่ียนของพวกเราเปนไปในทิศทางเหลานี้ตลอดเชา

ที่เหลือกลับมาพูดคุยถึงธุรกิจ แลวก็กลับไปพูดคุยเรื่องทั่วๆ ไป

เกี่ยวกับชีวิตของพวกเรา กอนเที่ยงลูกคาของผมก็สรุปอยางไมเปน

ทางการวาผมคือใคร และผมทําอะไร และสิ่งที่ผมทําเหมือนเปนสิ่งที่

คารลและบริษัทของเขาสามารถนําไปใชได ซึ่งคารลก็เห็นดวย และ

ลูกคาของผมก็ถามคารลวา ตองการสั่งสินคาเปนจํานวนเทาใด คารล

หยุดคิดไมนาน และแจงยอดสั่งสินคาที่สูงที่สุดเทาที่ผมเคยไดรับมา

จากทางเวอรจิเนียตะวันตก ลูกคาของผมบอกวาเอาละธุรกิจเสร็จ

แลว ไปกินขาวเที่ยงตอกันไหม? แลวพวกเราก็ไปในสถานที่เดิมที่

พวกเราไดไป พูดคุยเกี่ยวกับชีวิตและธุรกิจ ในเวลาเที่ยง ผมบอกวา

ผมคงตองกลับบานแลว พวกเราเห็นตรงกันวาจะติดตอกันตอไป และ

ในปจจุบันผมก็มีลูกคาสองคนใหไปเยี่ยมเมื่อผมไปเวสต เวอรจิเนีย

ที่มา : Lewicki et al. , (2001)
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ภาคผนวก 2 ตัวอยางหัวหอมความขัดแยง : 
กรณีการขายภัคตาคาร 

นายสมชาย ตองการขายภัคตาคาร ราคา 1.5 ลานบาท ผูซื้อจาย

ทันทีเปนเงินสด โดยเขาไดบอกตอทนายความใหชวยดําเนินการ 

• จุดยืนคือสิ่งที่คูขัดแยงบอกวาตองการ เชน นายสมชาย บอกวา

 ตองการขายภัคตาคาราคา 1.5 ลานบาท จายทันทีเปนเงินสด

• สิ่งที่ตองการจริงๆ ความคาดหวังที่เปนรูปธรรม เมื่อถามวาทําไม

 เขาจึงเสนอเชนนั้น ไดคําตอบวา ตองการไดเงิน 1 ลานบาทเพื่อไป

 ทําธุรกิจ และตองการไดเงินทันที เปนสิ่งที่ตองการไดจริงๆ 

• จุดสนใจที่อยูเบื้องหลัง การคนหามักจะใชคําถามทําไมเพื่อคนหา

 คําตอบที่อยูลึกๆ เชน ทําไมการจายเงินสดทันทีจึงสําคัญกับนาย

 สมชายก็อาจจะไดคําตอบวาเปนความภาคภูมิใจ จากการทําธุรกิจ 

 รวมถึงการนําไปรักษาพยาบาลตนเอง เปนตน 

• หลักการและคุณคา คุณคาที่แตละคนยึดถือก็มีความตางกันไป 

 เชน บางคนเชื่อวา ควรไดรับการจายเงินอยางเปนธรรม คนควร

 ไดรับการใหคุณคาจากผลการทํางาน อยางไรก็ตามหลักการและ

 คุณคา มีความใกลเคียงกับความตองการขั้นพื้นฐานของมนุษย 
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• ความตองการขั้นพื้นฐานของมนุษย เปนสิ่งที่อยูลึกที่สุดในความ

 ขัดแยงแบบหัวหอม และความรุนแรงที่เกิดขึ้นในสังคมหลายๆ 

 เหตุการณก็เน่ืองจากไมตอบสนองความตองการขั้นพ้ืนฐานของ

 มนุษยทั้งเรื่องอาหาร เรื่องความมั่นคงของมนุษย มาสโลว 

 (Maslow) ใชทฤษฎีแรงจูงใจ ทําใหเขาใจถึงสิ่งที่เปนแรงจูงใจของ

 บุคคล การฟองรองในกระบวนการยุติธรรมดวยการเรียกรองเงิน 

 ไมไดหมายความวาตองการเงินเทานั้น แตมีเรื่องของการปกปอง

 ศักดิ์ศรีของตนเอง รวมถึงเพื่อความมั่นคงของตนเองดวย 
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