
 

 
บรษิทั ไฮโพ เทรนนิ�ง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี� จาํกดั 40/81 ซอยอนิทามระ 8 ถนนสทุธสิารวนิจิฉัย  แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรงุเทพฯ 10400                             
โทร:0-2615-4499, 0-2615-4477-8 โทรสาร:0-2615-4479 อเีมล:์ hipotraining@gmail.com, hipotraining@hotmail.com, info@hipotraining.com เว็บไซท:์ www.hipotraining.co.th  

การแกป้ญัหาการตดัสนิใจและ 
การจดัการความขดัแยง้ในการทาํงาน 

 
วทิยากร : อาจารยพ์ลกฤต โสลาพากลุ 
ปรญิญาเอก สาขาการจดัการ มหาวทิยาลัยนอรท์กรุงเทพ (Ph.D. Candidate) 

ปรญิญาโทจากมหาวทิยาลยัรามคาํแหง สาขาการจดัการ  
Membership Relation Director ICF Bangkok Chapter Board Members  
ทีVปรกึษาโครงการพัฒนาผูป้ระกอบการใหม ่อตุสาหกรรมส ิVงทอ  (Early Stage)   
วทิยากร ดา้นการพัฒนาองคก์ร การบัญช-ีการเงนิ การบรหิารงานคณุภาพ  

ประสบการณ์บรรยายมากกวา่ 200 องคก์ร ทั dงภาครัฐและเอกชน 
 

27 สงิหาคม 2563 
09.00 – 16.00 น. 

** โรงแรมโกลด ์ออรค์ดิ กรงุเทพฯ (ถนนวภิาวดฯี-สทุธสิาร) 
 

*สถานทีVจัดอบรมอาจเปลีVยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม  
U 
 
หลกัการและเหตผุล:  
 ปัญหา (Problem) คือ สถานการณ์ต่างๆทีVอาจเกดิขึdนจากภายในหน่วยงาน เช่น ปัญหาจากกระบวนการ
ทํางาน ปัญหาจากคน ทุกๆปัญหานัdนย่อมสง่ผลกระทบโดยตรงในการผลติสนิคา้หรือการบรกิาร แน่นอนในเมืVอเกดิ
ปัญหาขึdนสิVงทีVตามมาคือ ตน้ทุนทีVสูงขึdน (Cost)  ผูท้ีVมีหนา้รับผดิชอบโดยตรงคงหนีไม่พน้ พนักงานหนา้งาน 
(Operators) และหัวนา้งานในแตล่ะแผนก(Leader) เพราะคนสองกลุ่มนีdจะเขา้ใจในปัญหาหาของงานไดด้ทีีVสดุ 
 ทั dงนีdในการแกไ้ขปัญหาและลดความขดัแยง้ในการทํางานจะตอ้งคน้หาสาเหตุของปัญหาโดยผ่านกระบวนการ
คดิหาสาเหตุ (Idea finding) การวเิคราะหห์าสาเหตุทีVแทจ้รงิของปัญหา (Root Cause Analysis (RCA) ทีVมาของ
ปัญหาตา่งๆ จากสภาพแวดลอ้มภายใน (Internal Environment) สภาพแวดลอ้มภายนอก (External Environment) 
พรอ้มทั dงหาแนวทางแกไ้ขปัญหา (Solution finding) เพืVอแกไ้ขปัญหาของอย่างเป็นระบบเพืVอเพิVมขดีความสามารถ
ในการแขง่ขนัโดยยดึเป้าหมายขององคก์รเป็นสาํคัญ 
 
วตัถปุระสงค:์   

1. เพืVอใหผู้เ้ขา้อบรมเขา้ใจในสภาวะทีVตอ้งเผชญิกบัปัญหา และนําปัญหาไปผ่านกระบวนการคดิในเชงิบวก เพืVอ
จัดการกบัปัญหาและลดความขดัแยง้อย่างเป็นระบบ 
2. เพืVอใหผู้เ้ขา้อบรมเขา้ใจตนเอง เขา้ใจผูอ้ืVนในการทํางานร่วมกันเพืVอลดความขดัแยง้ในการทํางา 
3. เพืVอนําเครืVองมอืตา่งๆไปประยุกตใ์ชใ้นการจัดการลดความขดัแยง้ เพืVอเพิVมประสทิธภิาพในการทํางาน 

 
หวัขอ้การฝึกอบรม/สมัมนา: 
Module 1: การแกปั้ญหาการตัดสนิใจ 

• ปัญหาคอือะไร 
• ประเภทของปัญหา 
• ใครมหีนา้ทีVในการแกไ้ขปัญหา? 
• การเก็บรวบรวมขอ้มูลสภาพปัจจุบนัของงาน 
• การใหค้วามสําคัญกับหนา้งาน 3 Gen (GENBA,GENBUTSU,GENJISU) 
• ประเภทเครืVองมอื เชน่ 5W1H, Why-Why analysis, Work flow analysis,7 QC tools  
• Workshop การวเิคราะหปั์ญหา และการตัดสนิใจ 

Module 2: การจัดการความขดัแยง้ในการทํางาน 
• ความหมายของความขดัแยง้ 
• ความหมายธรรมชาตเิรืVองจรงิของมนุษยท์ีVควรทราบ 
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• รูปแบบของพฤตกิรรมความขัดแยง้ (Conflict reaction styles) 
• บทบาทของผูนํ้าต่อปัญหาความขดัแยง้ 
• เทคนคิการบรหิารความขัดแยง้ 
• การใชก้ระบวนการแทรกแซง (Intervention) เพืVอลดความขัดแยง้ 
• Workshop กลยทุธว์ธิแีกไ้ขความขัดแยง้ (งานกลุ่ม พรอ้มอภปิราย) 

 

ประกาศนยีบตัร: บรษิทั ไฮโพ เทรนนิ�ง แอนดค์อนเซา้ทแ์ทนซี� จํากดั 
 
อัตราหลักสตูร (ตอ่ 1 ทา่น) 

ชําระภายใน 27 สงิหาคม 2563 
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 12 สงิหาคม 2563 (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 ดงันีd 
1.1 ธนาคารกรงุเทพ สาขาซอยอาร ีบญัชสีะสมทรัพย ์เลขทีV 127-4-66322-6 
1.2 ธนาคารไทยพาณชิย ์บญัชอีอมทรัพย ์สาขาพหลโยธนิ เลขทีV 014-2-63503-8 

          ชืVอบญัช ีบรษัิท ไฮโพ เทรนนิVง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีV จํากดั   
          และแฟกซใ์บ Pay in และหนังสอืรับรองหัก ณ ทจี่าย (ถา้ม)ี ทีV 0-2615-4479  
          พรอ้มระบชุืVอบรษัิท เบอรต์ดิตอ่ของท่าน ชืVอหลกัสตูรและวนัอบรม 
2.  ชาํระดว้ยเชค็สัVงจา่ย บรษัิท ไฮโพ เทรนนิVง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีV จํากดั (สาํนักงานใหญ)่ 
3.  หัก ณ ทีVจา่ย 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 ขอสงวนสทิธใินการไมค่นืเงนิทีVไดช้าํระมาแลว้   
 
รายละเอยีดเพิ�มเตมิ กรณุาตดิตอ่: 
บรษัิท ไฮโพ เทรนนิVง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีV จํากดั 
โทรศพัท:์ 02-615-4499, 02-615-4477-8    
แฟกซ:์ 02-615-4479 Hotline: 086-3183151-2 
เวปไซด:์ www.hipotraining.co.th  
อเีมล:์ hipotraining@gmail.com  
ไอด ีไลน:์ hipotraining 
เฟสบุค๊: www.facebook.com/HIPOtraining  
 
อบรม, สมัมนา, การทํางาน, การแกปั้ญหา, การเผชญิปัญหา, การตดัสนิใจ , การจัดการความขดัแยง้ 


