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การบรหิารความขดัแยง้อยา่งมปีระสทิธผิล 
 

 

วทิยากร: อาจารย ์ไพรชั วนสับดไีพศาล 
ปรญิญาโทการตลาด ม.รามคาํแหง, ปรญิญาตร ีโทรคมนาคม ม.เทคโนโลยมีหานคร 

เป็นอาจารยพ์เิศษใหก้ับภาครัฐ อาท ิกระทรวงมหาดไทย, กระทรวงการคลงั, ศนูยฝึ์กอบรมกรงุเทพฯ, 
TOT, CAT Telecom และเป็นทีTปรกึษาใหก้บัทั Uงภาครัฐและเอกชนดา้นบคุคล งานขายการตลาด บรกิาร 
อาท ิบจก. เมอืงไทยเมเนจเมน้ท,์ บจก. สมมาตร คอรเ์ปอเรท แอนส ์เซอรว์สิ, บจก. นํUานมไทย, 
บจก. เอ็นเค ปริUนติUง เทคโนโลย,ี บจก. ปัUงงว่นหล ีมคีวามชาํนาญมากดว้ยประสบการณ์ตรง 

 
25 มถินุายน 2562 
09.00 – 16.00 น. 

 ** โรงแรมโกลด ์ออรค์ดิ กรงุเทพฯ (ถนนวภิาวดฯี-สทุธสิาร) 
  

*สถานทีTจัดสมัมนาอาจเปลีTยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

 
 
หลกัการและเหตผุล 

ความขัดแยง้มเีกดิขึUนไดเ้สมอ ไม่ว่าจะเกดิความขัดแยง้ระหว่าง พนักงานกับพนักงาน หน่วยงานกับหน่วยงาน 
องคก์รกบัองคก์ร พนักงานกบัองคก์ร พนักงานกับลูกคา้ หน่วยงานกับลูกคา้ เป็นตน้ จงึตอ้งมกีารบรหิารความขัดแยง้ทีT
เป็นขั Uนตอน มกีารไกล่เกลีTยเจรจาตอ่รอง มรีะบบการจัดการขอ้ขดัแยง้ทีTมขีั Uนตอนและเป็นธรรม มกีารอบรมพนักงานใหม้ี
ความรูเ้รืTองของการบรหิารความขัดแยง้ เพืTอลดความขัดแยง้ทีTเกดิใหเ้บาบางลง และสามารถทีTจะทําใหค้วามขัดแยง้
ของทัUงสองฝ่ายลงเอยมผีลประโยชนร์่วมกันในแบบชนะชนะ 

ความขัดแยง้ทีTเกดิขึUนในแต่ละรูปแบบ สามารถช่วยพัฒนาใหผู้เ้ขา้รับการอบรมกา้วไปสู่การเป็นนักบรหิารทีT
เขา้ใจทั UงในเรืTองของ ตัวเอง ผูอ้ืTน ทมีงาน หน่วยงาน องคก์ร ลูกคา้ สถานการณ์โดยรอบต่างๆ รวมถงึขั UนตอนทีTจะใชใ้น
การลดความขัดแยง้ทีTอาจเกดิขึUนไดล้่วงหนา้ สรา้งวสิยัทัศน์ทีTยาวไกล ลดผลกระทบทีTมาจากหลายปัจจัย และมุมมอง
ของการบรหิารทีTเอืUอผลดตี่อทกุฝ่ายอยา่งมสีมัพันธ ์

ผูเ้ขา้รับการอบรมจะไดเ้รยีนรูท้กัษะและเทคนคิตา่งๆในการบรหิารความขัดแยง้ พรอ้มชว่ยวเิคราะหแ์ละพัฒนา
ความสามารถในดา้นการไกล่เกลีTยเจรจาต่อรองขอ้ขัดแยง้ของทั Uงสองฝ่าย ลักษณะขอ้ขัดแยง้ในรูปแบบต่างๆ ขั Uนตอน
วธิกีารบรหิารความขัดแยง้เพืTอใหเ้กดิประสทิธผิลสูงสุด รวมไปถงึผลประโยชน์ทีTแต่ละฝ่ายจะไดรั้บเป็นทีTน่าพงึพอใจ
และเป็นธรรม 

“เรยีนรูเ้รืTองของความน่าเชืTอถอื จะชว่ยใหก้ารลดขอ้ขดัแยง้เป็นไปไดอ้ย่างมปีระสทิธผิล” 
 
 
วตัถปุระสงค:์   
 
1. เพืTอสรา้งแนวความคดิในการบรหิารความขดัแยง้ทีTเกดิขึUนกบัตัวเอง ผูอ้ืTน ทมีงาน และองคก์รไดอ้ยา่งมี
ประสทิธผิล 

2. เพืTอใหผู้เ้ขา้รับการอบรมมองเห็นสาเหตขุองความขัดแยง้ และเทคนคิการเอาชนะหลุมพรางทางความคดิไดด้ว้ย
ตัวเอง 

3. เพืTอใหผู้เ้ขา้รับการอบรมสามารถแกปั้ญหาความขดัแยง้และใหคํ้าปรกึษากับผูเ้ขา้รับการอบรมทัTวไปในการ
บรหิารความขัดแยง้ไดด้ว้ยตัวเอง 
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หวัขอ้การฝึกอบรม/สมัมนา: 
 
1. เรยีนรูแ้ละเขา้ใจถงึความขัดแยง้ขั Uนรุนแรง 

� คยีสํ์าคัญทีTเกดิความขัดแยง้ 
� วเิคราะหส์าเหตุของความขัดแยง้ 
� ลักษณะของความขดัแยง้ 
� ธรรมชาตขิองความขดัแยง้ 
� แนวความคดิเชงิลบเมืTอเกดิความขัดแยง้ 

2. เรยีนรูแ้ละเขา้ใจถงึภาวะผูนํ้าตอ่การบรหิารความขดัแยง้ขั Uนรุนแรง 
3. ขอ้ดแีละขอ้เสยีของความขดัแยง้ 
4. ระดับของความขดัแยง้ขั Uนรุนแรง 
5. ปัจจัยและผลของความขดัแยง้ 
6. วธิคีดิวเิคราะหเ์กีTยวกับการบรหิารความขัดแยง้ขั Uนรุนแรง 
7. วเิคราะหส์ถานการณค์วามขดัแยง้ขั Uนรนุแรง 
8. วธิมีองปัญหาความขดัแยง้และคน้หาขอ้สรุป 
9. กระบวนการบรหิารความขดัแยง้ 

� หลุมพรางทางความคดิเกีTยวกับความขัดแยง้ 
� หลักการบรหิารความขดัแยง้ 
� เทคนคิวธิกีารเอาชนะหลุมพราง 
� กระบวนการแกไ้ขปัญหาเชงิสรา้งสรรค ์

10. แกปั้ญหาความขดัแยง้ในแบบชนะ-ชนะ 
11. ทกัษะทีTสําคัญของผูบ้รหิารความขดัแยง้ 

� ทกัษะการสืTอสาร 
� ทกัษะการวเิคราะห ์
� ทกัษะการบรหิารความขัดแยง้ 
� ทกัษะการไกล่เกลีTย 
� ทกัษะการเจรจา 
� ทกัษะการมนุษยสมัพันธ ์

12. ทกัษะสําคัญในการลดความขดัแยง้กบัผูอ้ืTน 

� สรา้งทศันคตเิชงิบวกกบัผูอ้ืTน 
� การยอมรับในความคดิเห็นทีTแตกต่าง 
� การสืTอสรา้งสมัพันธท์ีTด ี
� การใหค้วามสําคัญกับเป้าหมายมากกวา่ปัญหา 
� การจูงใจใหผู้อ้ืTนคลอ้ยตามแนวความคดิ 
� วเิคราะห“์ความคดิ-อารมณ-์ความรูส้กึ”ของตนเอง 

13. ปรับการบรหิารความขดัแยง้ใหเ้ขา้กับลักษณะของคณุ 
14. การประยกุตใ์ชก้ับสถานการณ์ตา่งๆ 

� การหลกีเลีTยงขอ้ขัดแยง้ลว่งหนา้ 
� การใหคํ้าปรกึษาแนวทางบรหิารความขดัแยง้ 
� การสรา้งกลยุทธบ์รหิารจัดการความขดัแยง้ของหน่วยงาน 
� การพัฒนาแนวความคดิเรืTองการบรหิารความขัดแยง้ใหท้มีงาน 
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15. กรณีศกึษาจากประสบการณ์ตรงของวทิยากร 
16. Workshop แบง่กลุม่ฝึกปฏบิตั ิ

� ใหโ้จทยก์ารบรหิารความขดัแยง้ 
� วเิคราะหอ์ย่างละเอยีดถงึความขดัแยง้ทีTเกดิขึUน 
� นําเสนอถงึปัญหาของความขัดแยง้และวธิกีารบรหิารความขัดแยง้ในแบบบรูณาการ 
� ผูเ้ขา้รับการอบรมและวทิยากร ร่วมกนัวเิคราะหค์วามสําเร็จของแตล่ะกลุม่ทีTนําเสนอ 
� วทิยากรใหผ้ลลัพธท์ีTไดข้องเวริก์ชอ็บนีU 

17. สรุปเนืUอหาแลกเปลีTยนการเรยีนรูด้ว้ยการวเิคราะหจ์ากผูเ้ขา้รับการอบรม 
 
 

** ขอ้คดิฝากใหก้บัผูเ้ขา้รบัการอบรม เพื�อนํากลบัไปฝึกปฏบิตัใิหเ้กดิการพฒันาที�ดยี ิ�งข ึDน ** 
 

 

ประกาศนยีบตัร: บรษิทั ไฮโพ เทรนนิ�ง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี� จํากดั 
 
 

อัตราหลักสตูร(ตอ่ 1 ทา่น) 

ชําระภายใน 25 มถินุายน 2562 
ประเภท คา่สมัมนา  VAT 7% หกั ณ ที�จา่ย 3 %  รวมจา่ยสทุธ ิ กรณีไมม่หีนงัสอืหกั ณ ที�จา่ย 

บคุคลท ั�วไป 3,900.00 273.00 117.00 4,056.00 4,173.00 
สมาชกิ HIPO 3,700.00 259.00 111.00 3,848.00 3,959.00 

พเิศษ! ชําระภายใน 7 มถินุายน 2562 (โอนเงนิ หรอื แฟกซส์าํเนาหนา้เช็ค) 
ประเภท คา่สมัมนา  VAT 7% หกั ณ ที�จา่ย 3 %  รวมจา่ยสทุธ ิ กรณีไมม่หีนงัสอืหกั ณ ที�จา่ย 

บคุคลท ั�วไป 3,700.00 259.00 111.00 3,848.00 3,959.00 
สมาชกิ HIPO 3,400.00 238.00 102.00 3,536.00 3,638.00 

วธิกีารชําระเงนิ:  
1. โอนผ่านบัญชธีนาคาร ดงันีU 
1.1 ธนาคารกรงุเทพ บญัชสีะสมทรัพย ์สาขา ซอยอาร ี  เลขทีT 127-4-66322-6 
1.2 ธนาคารไทยพาณชิย ์บัญชอีอมทรัพย ์สาขา พหลโยธนิ เลขทีT 014-2-63503-8 

          ชืTอบญัช ีบรษัิท ไฮโพ เทรนนิTง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีT จํากดั   
          และแฟกซใ์บ Pay in และหนังสอืรับรองหัก ณ ทจี่าย (ถา้ม)ี ทีT 0-2615-4479  
          พรอ้มระบชุืTอบรษัิท เบอรต์ดิตอ่ของท่าน และชืTอหลกัสตูร 
2.  ชาํระดว้ยเชค็บรษัิท สัTงจา่ย บรษัิท ไฮโพ เทรนนิTง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีT จํากดั 
3.  หัก ณ ทีTจา่ย 3% เลขประจําตวัผูเ้สยีภาษี 0-1055-48105-59-0 
     บรษิทั ไฮโพ เทรนนิ�ง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี� จํากดั   
     40/81 ซอยอนิทามระ 8 ถนนสทุธสิารวนิจิฉยั แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 
4. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการไมค่นืเงนิทีTไดช้าํระมาแลว้   
 
รายละเอยีดเพิ�มเตมิ กรณุาตดิตอ่: 
HIPO Training and Consultancy Co., Ltd. 
Telephone: 02-615-4499, 02-615-4477-8    
Fax: 02-615-4479 Hotline: 086-3183151-2 
Website: www.hipotraining.co.th  
E-mail: hipotraining@gmail.com  
ID Line: hipotraining 
Facebook: www.facebook.com/HIPOtraining  
 

 
 
อบรม, สมัมนา, บรหิาร, ความขดัแยง้, Conflict Management, ประสทิธผิล, ประสทิธภิาพ 


