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  Course: 

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

 

หลักการและเหตุผล:   
ในการท างานร่วมกันของบุคลากรในองค์กร ไม่ว่าจะอยู่ในต าแหน่งใดๆ ก็ตาม จะต้องมีการท างานที่เก่ียวข้องกันและมีการ

ติดต่อสื่อสารสมัพันธ์ต่อกันอยู่ เสมอ ซึ่งถ้าบุคลากรมีความสมัพันธ์ต่อกันไปในทางที่ดี ก็จะเสริมสร้างบรรยากาศของการท างานที่ดี  
สง่ผลให้เกิดการท างานอย่างมีประสทิธิภาพ และมีความสขุในการท างานร่วมกนั แต่ในทางกลบักนัถ้าบคุลากรมีความสมัพนัธ์ที่ไม่ดีต่อ
กนั ซึง่อาจจะเนื่องมาจากมีความแตกต่างกนัไม่ว่าจะเป็นเร่ืองของ เพศ วยั การศกึษา ฯลฯ ก็จะท างานร่วมกนัอย่างปราศจากความสขุ 
และจะสง่ผลเสยีต่อการท างานอย่างต่อเนื่องไม่สิน้สดุ 

ปัญหาที่น่ากลวัมากส าหรับความแตกต่างที่สง่ผลกระทบต่อการท างานและสงัคมก็คือ  การที่คนต่าง GENERATIONS ต้องมา
อยู่ร่วมกนัและท างานร่วมกนั  ในอดีตที่ผ่านมา ภาพปัญหาของคนต่าง GEN อาจจะไม่สอ่เค้าปัญหาชัดเจนและก่อตวัมากขึน้เหมือนใน
สมัยนี ้ซึ่งปัญหาที่เกิดขึน้ เกิดจากความแตกต่าง ไม่ใช่เกิดจากว่าใครเป็นผู้ท าให้เกิดปัญหา และความแตกต่างนี ้แม้จะดูน่ากังวลและ
สง่ผลกระทบมาก แต่ก็ไม่ยากเกินแก้ไขได้ 

บคุลากรทกุคนในองค์กร ไม่ว่าจะเป็นคน GEN ใดก็ตาม ต่างก็ปรารถนาการท างานอย่างสบายและมีความสขุ ในขณะที่องค์กร
ก็ต้องการให้บคุลากรทกุคนท างานให้กบัองค์กรอย่างเต็มความสามารถและเต็มประสทิธิภาพ  

การเสริมสร้างสมัพันธภาพอันดีของบุคลากรต่าง GEN ทุกระดับในองค์กร นับว่ามีความส าคัญย่ิงต่อการท างานร่วมกันของ
บคุลากรในองค์กรและจะท าให้ความต้องการของทกุส่วน ก้าวเดินร่วมกันได้เพราะเป็นที่ยอมรับกันว่า มนุษย์เป็นสตัว์สงัคม มีการอยู่
ร่วมกัน ความสขุส่วนใหญ่ของชีวิตมนุษย์ไม่ว่าจะเป็นเร่ืองของการด ารงชีวิตอยู่ร่วมกันหรือการท างานร่วมกัน จึงมักขึน้อยู่กับการมี
มนษุยสมัพนัธ์ที่ดีต่อกนั ดังนัน้จงึจ าเป็นที่จะต้องส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ เกิดความเข้าใจในทางจิตวิทยา เพื่อความเข้าใจในกันและกัน
ของคนต่าง GEN รวมทัง้การปรับปรุงและพัฒนาตนเองในเร่ืองจิตวิทยาของความสมัพันธ์ระหว่างตนเองและเพื่อนร่วมงานต่าง GEN
เพื่อให้เกิดประโยชน์ทัง้ความสขุและประสทิธิภาพในการท างานเป็นหนึง่เดียวในองค์กร 

 

วัตถปุระสงค์การอบรม: 

 เพื่อเสริมสร้างมิติใหม่ ในการท างานร่วมกนัของบุคลากรต่าง Gen ในทกุระดบัขององค์กร 

 เพื่อให้เห็นความส าคัญของการมีจิตวิทยาและการเสริมสร้างมนษุยสมัพนัธ์ที่ดีในการท างานร่วมกนัให้มีประสทิธิภาพ 

 เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจที่ถกูต้องของคนแต่ละ Gen สามารถปรับปรุงและพฒันาตนเองเพื่อเสริมสร้างสมัพนัธภาพที่ดีใน
การท างานร่วมกนั ทัง้ระดบับคุคล ทีมงาน และระดบัองค์กร 

 เพื่อลดความผิดพลาดที่ก่อให้เกิดความเสียหายในการท างาน หรือการท าลายสมัพันธภาพอนัดีที่ส่งผลกระทบต่อการท างาน
ร่วมกนั 

 เพื่อให้สามารถน าความรู้ไปใช้ในการพฒันาความสมัพนัธ์ของคนต่าง Gen ให้สามารถร่วมมือกนัท างานที่ได้รับมอบหมายให้
บรรลผุลได้อย่างมีประสทิธิภาพ 

 เพื่อสร้างความสนกุสนานในการร่วมกิจกรรมการอบรม สมัมนา และน าสาระความรู้ ที่ได้รับไปใช้ในการสร้างความประทบัใจต่อ
กนั และเสริมสร้างบรรยากาศที่ดีในการท างานร่วมกนัของคนต่าง Gen ทัง้ในทีมงานและองค์กรให้มีความสขุร่วมกนัอย่างยัง่ยืน 
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หัวข้อการอบรม: 

 กิจกรรมกลุ่มสมัพนัธ์เพื่อสร้างสมัพนัธภาพที่ดีในการท างานร่วมกัน 

 ปัญหาย่ิงใหญ่ของคนต่าง Generation ในองค์กร 

 ทศันคติและพฤติกรรมของคนแต่ละ Gen  

 ความน่าสนใจของคนต่าง Gen ที่สง่ผลอย่างมหาศาลต่อการท างานร่วมกนัและความสขุของชีวิต 
 ผลด้านบวกที่ย่ิงใหญ่ 
 ผลด้านลบที่น่าเป็นห่วง 

 ปัญหาย่ิงใหญ่ แต่แก้ไม่ยาก แม้ต่าง Gen/  “ ต่าง Gen แต่ไม่ต่างใจ ” 

 3 Gen ที่ต้องเน้น และ พนกังาน Gen Y ที่มาแรงสดุ ๆ 

 หลกัการเบือ้งต้นของจิตวิทยาและมนษุยสมัพนัธ์ในการท างานร่วมกนัให้มีประสทิธิภาพระหว่างเพื่อนร่วมงานต่าง Gen 

 ลกัษณะส าคัญ 7 ประการ เพื่อสมัพนัธภาพที่ดีของคนต่าง Gen ในการท างานร่วมกนัอย่างมีประสทิธิภาพและมีความสขุ 

 แนวทางง่าย ๆ ในการพฒันาสูค่วามส าเร็จ 
 ปรับความคิด ความสขุ ในการมองตนเอง และเพื่อนต่าง Gen ในทางที่ดี 
 Positive Thinking คิดบวกเพื่อเร่ืองบวก ๆ ของชีวิตและการท างาน 
 Inspiration แนวทางการสร้างแรงบนัดาลใจให้บนัดาลชีวิต กบัตนเองและเพื่อนร่วมงานต่าง Gen 
 Motivation เทคนิคการสร้างแรงจงูใจให้กบัตนเองและเพื่อนร่วมงานต่าง Gen 

 จิตวิทยาสมัยใหม่เพื่อพฒันาการสือ่สารสมัพนัธ์กบัเพื่อนร่วมงานต่าง Gen 

 หลกัปฏิบติัต่อเพื่อนร่วมงานต่าง Gen 10 ประการ 

 เทคนิคการการเสริมสร้างมนษุยสมัพนัธ์ และการสร้างเอกลกัษณ์เฉพาะตนมนต์เสน่ห์เฉพาะตวั เพื่อความประทบัใจให้กบัเพื่อน
ร่วมงานต่าง Gen 

 เทคนิคการสร้างบรรยากาศที่ดีเพื่อการท างานร่วมกนัอย่างมีความสขุ 

 EQ & CQ เพื่อการท างานร่วมกนัของคนต่าง Gen อย่างมีประสทิธิภาพ  

 Do & Don’t กฎ กติกา มารยาท ที่พึงกระท า และ พึงระมัดระวังส าหรับจติวิทยาและมนษุยสมัพนัธ์ในการท างานร่วมกนัให้มี
ประสทิธิภาพ 

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

 บทสรุปของการเสริมสร้างจิตวิทยาและมนษุยสมัพนัธ์เพื่อการประยกุต์สูก่ารท างานร่วมกนักบัเพื่อนร่วมงานต่าง Gen ให้สามารถ
พฒันาความสมัพนัธ์เพื่อการท างานที่ได้รับมอบหมายบรรลผุล อย่างมีประสทิธิภาพและมีความสขุอย่างยั่งยืน  
 

รูปแบบการอบรม: 

 กิจกรรมกลุ่มสมัพนัธ์ ที่แปลกใหม่ สนกุสนาน  และเป็นกนัเอง 

 การบรรยายสลบักิจกรรมโดยวิทยากรมืออาชีพ  ที่ได้ทัง้เนือ้หาสาระ และบรรยากาศ ที่เพลดิเพลนิ ตลอดการอบรม โดยมุ่งเน้นที่
สามารถน าสาระ ความรู้ ด้านจิตวิทยาและมนษุยสมัพนัธ์ในการท างานร่วมกนัของคนต่าง Gen เพื่อน าไปใช้ในการท างานและการ
ด ารงชีวิตร่วมกนัได้อย่างมีประสทิธิภาพและมีความสขุอย่างแท้จริง  

 กิจกรรมประกอบการบรรยายแบบสนกุสนานประสานสาระ CLIP VDO. / WORK SHEET / WORK SHOP / ROLE PLAY 
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 ร่วมสรุปข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะสูก่ารท างานร่วมกนัในองค์กรได้อย่างมีประสทิธิภาพและมีความสขุ  
 

เหมาะส าหรับ: 

 บคุลากรทกุระดบัขององค์กร 
 

หมายเหตุ:   

 เนือ้หาการบรรยายและกิจกรรมต่าง ๆ อาจมีการปรับเปลีย่นได้ตามความเหมาะสมของเวลาและกลุม่ผู้ เข้ารับการอบรม 
 

วิทยากร: 
วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒจิาก บริษัท บอสตันเน็ตเวิร์ค จ ากัด 
การศึกษา 

 ระดบัปริญญาเอก ด้านการพฒันาและการปฏิรูปองค์การ  จาก  CEBU DOCTORS’ UNIVERSITY, PHILIPPINES  
และ O.D. INSTITUE OHIO, USA   
 

ประสบการณ์การท างาน 

 วิทยากรมืออาชีพมากประสบการณ์ที่เป็นทัง้นักคิด นักวิชาการ นักปฏิบัติ นักอบรม นักกิจกรรม นักพูด นกัสื่อสารมวลชน ในคน
เดียวกนั  มีประสบการณ์ท างานโดยตรงทัง้ภาครัฐและองค์กรเอกชนขนาดใหญ่ 

 เป็นผู้ช านาญการในการฝึกอบรมสมัมนาพัฒนาบุคลากรทุกระดับ ในหลกัสตูรด้านต่างๆ เช่น ภาวะผู้น า การบริหาร วัฒนธรรม
องค์กร การจัดการ การขาย การบริการ การตลาด การสื่อสาร การปรับทัศนคติและแนวคิด การปลุกพลังและการสร้างแรง  
บนัดาลใจ การพฒันาบคุลกิภาพ ศิลปะการพดู Team Building กิจกรรม Walk Rally สมยัใหม่ ฯลฯ  

 เป็นวิทยากรและที่ปรึกษาในการออกแบบหลกัสตูรการฝึกอบรมสมัมนาให้กบัหน่วยงานทัง้ภาครัฐและเอกชนมากว่า 25 ปี 

 เป็นที่ปรึกษาและวางแผนในการพฒันาและการปฏิรูปองค์กร  
 

วัน เวลา สถานที่ และค่าใช้จ่าย ในการเข้าร่วมงานสัมมนา  
 

วนัที่ 22 กมุภาพนัธ์ 2564 เวลา  09.00 - 16.00 น. โดยสามารถเลอืกการเข้าอบรมได้ 2 ช่องทาง ดงันี ้
1. เข้าร่วมอบรมที่โรงแรมจัสมิน ซิตี ้(ซอยสขุมุวิท 23) หรือโรงแรมที่เทียบเท่า  

(สถานที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ประสานงาน) 
ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมงานสมัมนา ราคา 6,500 บาท (ราคานีย้งัไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)  

2. เข้าร่วมอบรมแบบทางไกลโดยการประชมุ Distance Learning Instructor-led Virtual Class via Face to Face Application   

ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมงานสมัมนา ราคา 5,500 บาท (ราคานีย้งัไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)  
 

ส าหรับรายละเอียดเพ่ิมเติม กรุณาติดต่อผู้ประสานงานอบรม โทร: 02 949 0955, 02 318 6891,  
086 337 8266, Email: seminar@bostonnetwork.com และ Line ID: @bostonnetwork 
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ค่าฝึกอบรม สามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีได้ 200%ของค่าใช้จ่ายจริง 
 (พระราชกฤษฎีกาฉบับที่ 437 ใช้ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2548 เป็นต้นไป) 

 
สร้างสรรค์หลักสูตรสัมมนาคุณภาพเยี่ยมโดย 

 
 
 
 
 
 
 
แผนที่  โรงแรม จัสมิน ซิตี ้ (ซอยสขุมุวิท 23)  (สถานที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ประสานงาน) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Registration Form 
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Registration Form 

บริษัท บอสตนัเน็ตเวิร์ค จ ำกดั (ส ำนกังำนใหญ่) 573/140 ซอยรำมค ำแหง 39 แขวงพลบัพลำ 
เขตวงัทองหลำง กรุงเทพมหำนคร 10310 Tel: 0-2949-0955, 0-2318-6891 Fax: 0-2949-0991 

เลขประจ ำตวัผู้ เสยีภำษี 0105548037730 
* ข้อมูลผู้เข้าร่วมสัมมนา: (โปรดกรอกข้อมลูให้ครบถ้วนและชดัเจน, ภาษาไทย: ตัวบรรจง, ภาษาอังกฤษ: ตัวพิมพ์)

ข้อมูลเพื่อใช้ออกใบก ากับภาษี: (โปรดตรวจสอบควำมชดัเจนครบถ้วน เพื่อควำมถกูต้องของใบเสร็จ/ใบก ำกบัภำษีท่ีท่ำนจะได้รับ) 

ช่ือท่ีให้ระบใุนใบกํากบัภำษี: _________________________________________________________        ตำมช่ือบริษัทด้านบน 

ท่ีอย่ท่ีูให้ระบใุนใบกํากบัภาษี:  ____________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

การช าระเงนิค่าสัมมนา: สำมำรถสอบถำมรำยละเอยีดและส ำรองที่นัง่ได้ที่ 0-2949-0955, 0-2318-6891 ต่อ 104,105,108,109 

วิธีการช าระเงนิ 

โอนเงินเข้ำบญัชี บริษัท บอสตนัเน็ตเวิร์ค จ ากดั
ธนำคำรธนชำต         สำขำเอสพละนำด รัชดำ บญัชีออมทรัพย์เลขที่ 260-2-15492-2  โอนวนัท่ี ___________________
ธนำคำรไทยพำณิชย์  สำขำสีแ่ยกศรีวรำ          บญัชีออมทรัพย์เลขที่ 140-2-63049-9  โอนวนัท่ี ___________________
ถือเช็คจำ่ยหน้ำงำนในนำม บริษัท บอสตนัเน็ตเวิร์ค จ ากดั
จ่ำยเงินสดหน้ำงำน

หากข้อมูลครบถ้วนแล้ว กรุณาส่งกลับมาที่ Email: seminar@bostonnetwork.com  หรือ 
Fax มาพร้อมกับส าเนาการโอนเงนิที่เบอร์ 0-2949-0991       
*โปรดน าหนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่ายมายื่นในวนัสัมมนา*
 บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในกำรส ำรองท่ีนัง่ให้แก่ผู้สง่เอกสำรลงทะเบียนครบถ้วนและช ำระเงินแล้วเทำ่นัน้
 เจ้ำหน้ำที่จะแจ้งยืนยนักำรลงทะเบียนของทำ่นอีกครัง้หลงัจำกได้รับเอกสำร
 ในกรณีที่ทำ่นส ำรองที่นัง่ไว้แล้วแตไ่มส่ำมำรถเข้ำร่วมกำรสมัมนำได้   กรุณำแจ้งลว่งหน้ำก่อนวนังำนอยำ่งน้อย 10 วนั
หากไม่แจ้งตามก าหนด ท่านจะต้องช าระค่าธรรมเนียมเอกสารเป็นจ านวน 50% ของอัตราค่าลงทะเบียน 

หลักสูตรที่ร่วมสัมมนา__________________________________________________วันสัมมนา______________________ 

ช่ือ-นำมสกลุ  (ภำษำไทย) _____________________________________________________________________________ 

(ภำษำองักฤษ) ___________________________________________________________________________ 

บริษัท (ภำษำไทย)______________________________________________________________________________ 

(ภำษำองักฤษ)___________________________________________________________________________ 

ต ำแหนง่งำน: _____________________________________แผนก/ฝ่ำย: __________________________________________ 

 เบอร์โทรศพัท์ที่ท ำงำน: ______________________ตอ่____________เบอร์โทรศพัท์มือถือ:_____________________________ 

Fax: _________________________________  E-mail: _________________________________________        _____  ____ 

ชื่อผู้ประสานงาน (HR)___________________________________เบอร์โทรศพัท์______________________ตอ่__________ 

mailto:seminar@bostonnetwork.com
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