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  Course: 

  How to Work with Different Generations 
เทคนิคการทํางานกบัคนต่าง Generations 
 
Duration: 1 Day (9:00 – 16:00) 
 
หลักการและเหตุผล:   

ในการทํางานร่วมกนัของบคุลากรในองค์กร ไม่ว่าจะอยู่ในตําแหน่งใด ๆ ก็ตาม จะต้องมีการทํางานท่ีเก่ียวข้องกนั  และมีการ
ติดต่อส่ือสารสมัพนัธ์ต่อกันอยู่เสมอ ซึ่งถ้าบุคลากรมีความสมัพนัธ์ต่อกนัไปในทางท่ีดี ก็จะเสริมสร้างบรรยากาศของการทํางานท่ีดี  
สง่ผลให้เกิดการทํางานอย่างประสิทธิภาพ และมีความสขุในการทํางานร่วมกนั แต่ในทางกลบักนัถ้าบคุลากรมีความสมัพนัธ์ท่ีไม่ดีต่อ
กนั ซึง่อาจจะเน่ืองมาจากมีความแตกต่างกนัไม่ว่าจะเป็นเร่ืองของ เพศ วยั การศกึษา ฯลฯ ก็จะทํางานร่วมกนัอย่างปราศจากความสขุ 
และจะสง่ผลเสียตอ่การทํางานอยา่งตอ่เน่ืองไมส่ิน้สดุ 

ปัญหาท่ีน่ากลวัมากสําหรับความแตกต่างท่ีสง่ผลกระทบต่อการทํางานและสงัคมก็คือ  การท่ีคนต่าง GENERATIONS ต้อง
มาอยู่ร่วมกันและทํางานร่วมกนั   ในอดีตท่ีผ่านมา ภาพปัญหาของคนต่าง GEN อาจจะไม่ส่อเค้าปัญหาชดัเจนและก่อตวัมากขึน้
เหมือนในสมยันี ้ซึง่ปัญหาท่ีเกิดขึน้ เกิดจากความแตกต่าง ไม่ใช่เกิดจากว่าใครเป็นผู้ ทําให้เกิดปัญหา และความแตกต่างนี ้แม้จะดนู่า
กงัวลและสง่ผลกระทบมาก แตก็่ไมย่ากเกินแก้ไขได้ 

บุคลากรทกุคนในองค์กร ไม่ว่าจะเป็นคน GEN ใดก็ตาม ต่างก็ปรารถนาการทํางานอย่างสบายและมีความสขุ ในขณะท่ี
องค์กรก็ต้องการให้บคุลากรทกุคนทํางานให้กบัองค์กรอยา่งเตม็ความสามารถและเตม็ประสทิธิภาพ  

การเสริมสร้างสมัพนัธภาพอนัดีของบคุลากรต่าง GEN ทกุระดบัในองค์กร นบัว่ามีความสําคญัย่ิงต่อการทํางานร่วมกนัของ
บคุลากรในองค์กรและจะทําให้ความต้องการของทกุส่วนก้าวเดินร่วมกนัได้เพราะเป็นท่ียอมรับกนัว่า มนษุย์เป็นสตัว์สงัคม มีการอยู่
ร่วมกัน ความสขุส่วนใหญ่ของชีวิตมนุษย์ไม่ว่าจะเป็นเร่ืองของการดํารงชีวิตอยู่ร่วมกันหรือการทํางานร่วมกัน จึงมกัขึน้อยู่กบัการมี
มนษุยสมัพนัธ์ท่ีดีตอ่กนั ดงันัน้จงึจําเป็นท่ีจะต้องสง่เสริมให้เกิดการเรียนรู้ เกิดความเข้าใจในทางจิตวิทยา เพ่ือความเข้าใจในกนัและกนั
ของคนต่าง GEN รวมทัง้การปรับปรุงและพฒันาตนเองในเร่ืองจิตวิทยาของความสมัพนัธ์ระหว่างตนเองและเพ่ือนร่วมงานต่างGEN
เพ่ือให้เกิดประโยชน์ทัง้ความสขุและประสทิธิภาพในการทํางานเป็นหนึง่เดียวในองค์กร 

 
วัตถุประสงค์การอบรม: 

 เพ่ือเสริมสร้างมิติใหม ่ในการทํางานร่วมกนัของบคุลากรตา่ง Gen ในทกุระดบัขององค์กร 

 เพ่ือให้เหน็ความสําคญัของการมีจิตวิทยาและการเสริมสร้างมนษุยสมัพนัธ์ท่ีดีในการทํางานร่วมกนัให้มีประสทิธิภาพ 

 เพ่ือเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจท่ีถกูต้องของคนแตล่ะ Gen สามารถปรับปรุงและพฒันาตนเองเพ่ือเสริมสร้างสมัพนัธภาพท่ีดีใน
การทํางานร่วมกนั ทัง้ระดบับคุคล ทีมงาน และระดบัองค์กร 

 เพ่ือลดความผิดพลาดท่ีก่อให้เกิดความเสียหายในการทํางาน หรือการทําลายสมัพนัธภาพอนัดีท่ีสง่ผลกระทบต่อการทํางาน
ร่วมกนั 

 เพ่ือให้สามารถนําความรู้ไปใช้ในการพฒันาความสมัพนัธ์ของคนตา่ง Gen ให้สามารถร่วมมือกนัทํางานท่ีได้รับมอบหมายให้
บรรลผุลได้อยา่งมีประสทิธิภาพ 

 เพ่ือสร้างความสนกุสนานในการร่วมกิจกรรมการอบรม สมัมนา และนําสาระความรู้ ท่ีได้รับไปใช้ในการสร้างความประทบัใจตอ่
กนั และเสริมสร้างบรรยากาศท่ีดีในการทํางานร่วมกนัของคนตา่ง Gen ทัง้ในทีมงานและองค์กรให้มีความสขุร่วมกนัอยา่งยัง่ยืน 
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หัวข้อการอบรม: 

 กิจกรรมกลุม่สมัพนัธ์เพ่ือสร้างสมัพนัธภาพท่ีดีในการทํางานร่วมกนั 

 ปัญหาย่ิงใหญ่ของคนตา่ง Generation ในองค์กร 

 ทศันคติและพฤติกรรมของคนแตล่ะ Gen  

 ความน่าสนใจของคนต่าง Gen ท่ีสง่ผลอยา่งมหาศาลตอ่การทํางานร่วมกนัและความสขุของชีวิต 
 ผลด้านบวกท่ียิ่งใหญ่ 
 ผลด้านลบท่ีน่าเป็นหว่ง 

 ปัญหาย่ิงใหญ่ แตแ่ก้ไมย่าก แม้ตา่ง Gen/  “ ต่างGenแต่ไม่ต่างใจ ” 

 3 Gen ท่ีต้องเน้น และ พนกังาน Gen Y ท่ีมาแรงสดุ ๆ 

 หลกัการเบือ้งต้นของจิตวิทยาและมนษุยสมัพนัธ์ในการทํางานร่วมกนัให้มีประสิทธิภาพระหวา่งเพ่ือนร่วมงานตา่ง Gen 

 ลกัษณะสําคญั 7 ประการ เพ่ือสมัพนัธภาพท่ีดีของคนตา่ง Gen ในการทํางานร่วมกนัอยา่งมีประสทิธิภาพและมีความสขุ 

 แนวทางง่าย ๆ ในการพฒันาสูค่วามสําเร็จ 
 ปรับความคิด ความสขุ ในการมองตนเอง และเพ่ือนตา่ง Gen ในทางท่ีดี 
 Positive Thinking คิดบวกเพ่ือเร่ืองบวก ๆ ของชีวิตและการทํางาน 
 Inspiration แนวทางการสร้างแรงบนัดาลใจให้บนัดาลชีวิต กบัตนเองและเพ่ือนร่วมงานตา่ง Gen 
 Motivation เทคนิคการสร้างแรงจงูใจให้กบัตนเองและเพ่ือนร่วมงานตา่ง Gen 

 จิตวิทยาสมยัใหมเ่พ่ือพฒันาการส่ือสารสมัพนัธ์กบัเพ่ือนร่วมงานตา่ง Gen 

 หลกัปฏิบติัตอ่เพ่ือนร่วมงานตา่ง Gen 10 ประการ 

 เทคนิคการการเสริมสร้างมนษุยสมัพนัธ์ และการสร้างเอกลกัษณ์เฉพาะตนมนต์เสน่ห์เฉพาะตวั เพ่ือความประทบัใจให้กบัเพ่ือน
ร่วมงานตา่ง Gen 

 เทคนิคการสร้างบรรยากาศท่ีดีเพ่ือการทํางานร่วมกนัอยา่งมีความสขุ 

 EQ & CQ เพ่ือการทํางานร่วมกนัของคนตา่ง Gen อยา่งมีประสิทธิภาพ  

 Do & Don’t กฎ กติกา มารยาท ท่ีพงึกระทาํ และ พงึระมัดระวังสําหรับจิตวิทยาและมนษุยสมัพนัธ์ในการทํางานร่วมกนัให้มี
ประสทิธิภาพ 

 กิจกรรม  “Gen เก่าทรงคุณค่า Gen ใหม่มาทรงคุณประโยชน์” 
                    “หลาย Gen แต่ไม่หลายใจ แม้ต่าง Gen แต่รวมใจเป็นหน่ึงเดียว” 

 บทสรุปของการเสริมสร้างจิตวิทยาและมนษุยสมัพนัธ์เพ่ือการประยกุต์สูก่ารทํางานร่วมกนักบัเพ่ือนร่วมงานตา่ง Genให้สามารถ
พฒันาความสมัพนัธ์เพ่ือการทํางานท่ีได้รับมอบหมายบรรลผุล อยา่งมีประสทิธิภาพและมีความสขุอยา่งยัง่ยืน 
 

รูปแบบการอบรม: 

 กิจกรรมกลุม่สมัพนัธ์ ท่ีแปลกใหม ่สนกุสนาน  และเป็นกนัเอง 

 การบรรยายสลบักิจกรรมโดยวิทยากรมืออาชีพ  ท่ีได้ทัง้เนือ้หาสาระ และบรรยากาศ ท่ีเพลดิเพลนิ ตลอดการอบรม โดยมุง่เน้นท่ี
สามารถนําสาระ ความรู้ ด้านจิตวิทยาและมนษุยสมัพนัธ์ในการทํางานร่วมกนัของคนตา่ง Gen เพ่ือนําไปใช้ในการทํางานและการ
ดํารงชีวิตร่วมกนัได้อยา่งมีประสทิธิภาพและมีความสขุอยา่งแท้จริง  

 กิจกรรมประกอบการบรรยายแบบสนกุสนานประสานสาระ CLIP VDO. /WORK SHEET / WORK SHOP / ROLE PLAY 
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 ร่วมสรุปข้อคิดเหน็และข้อเสนอแนะสูก่ารทํางานร่วมกนัในองค์กรได้อยา่งมีประสทิธิภาพและมีความสขุ 
 

เหมาะสาํหรับ: 

 บคุลากรทกุระดบัขององค์กร 
 

หมายเหตุ:   

 เนือ้หาการบรรยายและกิจกรรมตา่ง ๆ อาจมีการปรับเปล่ียนได้ตามความเหมาะสมของเวลาและกลุม่ผู้ เข้ารับการอบรม 

 
 

Why Boston Network? 
 

 World Class Curriculum - our course curriculums incorporate best-in-business thinking and 
practices and are designed for all organizational levels.   

 Renowned Trainers - all our seminars, conferences are led by senior executives, managers, 
authors, educators, consultants, even CEOs. They’re not only skilled speakers, but top business 
practitioners who have been in the trenches 

 Satisfaction Guarantee - we are totally focused on customer satisfaction. Our 100% customer 
satisfaction guarantee is the factor that will distinct us from others.   

 Experienced Training Specialist - with more than five years of experiences, we bring in latest 
business know-how, world-class cutting edge management knowledge, and valuable insights to 
Thai society. We held over 200 seminar events each year with more than 10,000 executive 
participants countrywide.  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

100% Satisfaction Guarantee 
After attending Boston Network seminar or event, if you are not fully satisfied that we 
have delivered everything promised. Simply notify the seminar administrator by the lunch 
break and we will refund the entire registration fee. 


