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  Course: 

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

 

หลักการและเหตุผล:   
ในการท างานร่วมกันของบุคลากรในองคก์ร ไม่ว่าจะอยู่ในต าแหน่งใดๆ ก็ตาม จะตอ้งมีการท างานที่เก่ียวขอ้งกันและมีการ

ติดต่อสื่อสารสมัพนัธ์ต่อกันอยู่เสมอ ซึ่งถา้บคุลากรมีความสมัพนัธต์่อกันไปในทางที่ดี ก็จะเสริมสรา้งบรรยากาศของการท างานที่ดี  
สง่ผลใหเ้กิดการท างานอยา่งมีประสทิธิภาพ และมีความสขุในการท างานรว่มกนั แตใ่นทางกลบักนัถา้บคุลากรมีความสมัพนัธท์ี่ไมด่ีตอ่
กนั ซึง่อาจจะเนื่องมาจากมีความแตกตา่งกนัไม่ว่าจะเป็นเรือ่งของ เพศ วยั การศกึษา ฯลฯ ก็จะท างานรว่มกนัอยา่งปราศจากความสขุ 
และจะสง่ผลเสยีตอ่การท างานอยา่งตอ่เนื่องไมส่ิน้สดุ 

ปัญหาที่นา่กลวัมากส าหรบัความแตกตา่งที่สง่ผลกระทบตอ่การท างานและสงัคมก็คือ  การที่คนตา่ง GENERATIONS ตอ้งมา
อยูร่ว่มกนัและท างานรว่มกนั  ในอดีตที่ผา่นมา ภาพปัญหาของคนตา่ง GEN อาจจะไมส่อ่เคา้ปัญหาชดัเจนและก่อตวัมากขึน้เหมือนใน
สมยันี ้ซึ่งปัญหาที่เกิดขึน้ เกิดจากความแตกต่าง ไมใ่ช่เกิดจากว่าใครเป็นผูท้  าใหเ้กิดปัญหา และความแตกต่างนี ้แมจ้ะดนู่ากงัวลและ
สง่ผลกระทบมาก แตก็่ไมย่ากเกินแกไ้ขได ้

บคุลากรทกุคนในองคก์ร ไมว่า่จะเป็นคน GEN ใดก็ตาม ตา่งก็ปรารถนาการท างานอย่างสบายและมีความสขุ ในขณะที่องคก์ร
ก็ตอ้งการใหบ้คุลากรทกุคนท างานใหก้บัองคก์รอยา่งเต็มความสามารถและเต็มประสทิธิภาพ  

การเสริมสรา้งสมัพนัธภาพอนัดีของบุคลากรต่าง GEN ทกุระดบัในองคก์ร นบัว่ามีความส าคญัยิ่งต่อการท างานรว่มกนัของ
บคุลากรในองคก์รและจะท าใหค้วามตอ้งการของทุกสว่น กา้วเดินรว่มกนัไดเ้พราะเป็นที่ยอมรบักนัว่า มนษุยเ์ป็นสตัวส์งัคม มีการอยู่
รว่มกัน ความสขุสว่นใหญ่ของชีวิตมนุษยไ์ม่ว่าจะเป็นเรื่องของการด ารงชีวิตอยู่รว่มกันหรือการท างานรว่มกัน จึงมกัขึน้อยู่กับการมี
มนษุยสมัพนัธท์ี่ดีตอ่กนั ดงันัน้จึงจ าเป็นท่ีจะตอ้งสง่เสรมิใหเ้กิดการเรยีนรู ้เกิดความเขา้ใจในทางจิตวทิยา เพื่อความเขา้ใจในกนัและกนั
ของคนต่าง GEN รวมทัง้การปรบัปรุงและพฒันาตนเองในเรือ่งจิตวิทยาของความสมัพนัธ์ระหว่างตนเองและเพื่อนรว่มงานต่าง GEN
เพื่อใหเ้กิดประโยชนท์ัง้ความสขุและประสทิธิภาพในการท างานเป็นหนึง่เดียวในองคก์ร 

 

วัตถุประสงคก์ารอบรม: 

 เพื่อเสรมิสรา้งมิตใิหม ่ในการท างานรว่มกนัของบคุลากรตา่ง Gen ในทกุระดบัขององคก์ร 

 เพื่อใหเ้ห็นความส าคญัของการมจิีตวิทยาและการเสรมิสรา้งมนษุยสมัพนัธท์ี่ดีในการท างานรว่มกนัใหม้ีประสทิธิภาพ 

 เพื่อเสรมิสรา้งความรู ้ความเขา้ใจที่ถกูตอ้งของคนแตล่ะ Gen สามารถปรบัปรุงและพฒันาตนเองเพื่อเสรมิสรา้งสมัพนัธภาพท่ีดีใน
การท างานรว่มกนั ทัง้ระดบับคุคล ทีมงาน และระดบัองคก์ร 

 เพื่อลดความผิดพลาดที่ก่อใหเ้กิดความเสยีหายในการท างาน หรอืการท าลายสมัพนัธภาพอนัดีที่สง่ผลกระทบตอ่การท างาน
รว่มกนั 

 เพื่อใหส้ามารถน าความรูไ้ปใชใ้นการพฒันาความสมัพนัธข์องคนตา่ง Gen ใหส้ามารถรว่มมือกนัท างานท่ีไดร้บัมอบหมายให้
บรรลผุลไดอ้ยา่งมีประสทิธิภาพ 

 เพื่อสรา้งความสนกุสนานในการรว่มกิจกรรมการอบรม สมัมนา และน าสาระความรู ้ท่ีไดร้บัไปใชใ้นการสรา้งความประทบัใจตอ่
กนั และเสรมิสรา้งบรรยากาศที่ดใีนการท างานรว่มกนัของคนตา่ง Gen ทัง้ในทีมงานและองคก์รใหม้ีความสขุรว่มกนัอยา่งยั่งยืน 
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หัวข้อการอบรม: 

 กิจกรรมกลุม่สมัพนัธเ์พื่อสรา้งสมัพนัธภาพท่ีดีในการท างานรว่มกนั 

 ปัญหายิ่งใหญ่ของคนตา่ง Generation ในองคก์ร 

 ทศันคติและพฤติกรรมของคนแตล่ะ Gen  

 ความนา่สนใจของคนต่าง Gen ที่สง่ผลอยา่งมหาศาลตอ่การท างานรว่มกนัและความสขุของชีวิต 
 ผลดา้นบวกที่ยิง่ใหญ่ 
 ผลดา้นลบท่ีนา่เป็นหว่ง 

 ปัญหายิ่งใหญ่ แตแ่กไ้มย่าก แมต้า่ง Gen/  “ ต่าง Gen แต่ไม่ตา่งใจ ” 

 3 Gen ที่ตอ้งเนน้ และ พนกังาน Gen Y ที่มาแรงสดุ ๆ 

 หลกัการเบือ้งตน้ของจิตวิทยาและมนษุยสมัพนัธใ์นการท างานรว่มกนัใหม้ีประสทิธิภาพระหวา่งเพือ่นรว่มงานตา่ง Gen 

 ลกัษณะส าคญั 7 ประการ เพื่อสมัพนัธภาพท่ีดีของคนตา่ง Gen ในการท างานรว่มกนัอยา่งมีประสทิธิภาพและมีความสขุ 

 แนวทางงา่ย ๆ ในการพฒันาสูค่วามส าเรจ็ 
 ปรบัความคิด ความสขุ ในการมองตนเอง และเพื่อนตา่ง Gen ในทางที่ด ี
 Positive Thinking คิดบวกเพื่อเรือ่งบวก ๆ ของชีวิตและการท างาน 
 Inspiration แนวทางการสรา้งแรงบนัดาลใจใหบ้นัดาลชีวิต กบัตนเองและเพื่อนรว่มงานตา่ง Gen 
 Motivation เทคนิคการสรา้งแรงจงูใจใหก้บัตนเองและเพื่อนรว่มงานตา่ง Gen 

 จิตวิทยาสมยัใหมเ่พื่อพฒันาการสือ่สารสมัพนัธก์บัเพื่อนรว่มงานตา่ง Gen 

 หลกัปฏิบตัิตอ่เพื่อนรว่มงานตา่ง Gen 10 ประการ 

 เทคนิคการการเสรมิสรา้งมนษุยสมัพนัธ ์และการสรา้งเอกลกัษณเ์ฉพาะตนมนตเ์สนห่เ์ฉพาะตวั เพือ่ความประทบัใจใหก้บัเพื่อน
รว่มงานตา่ง Gen 

 เทคนิคการสรา้งบรรยากาศที่ดเีพื่อการท างานรว่มกนัอยา่งมีความสขุ 

 EQ & CQ เพื่อการท างานรว่มกนัของคนตา่ง Gen อยา่งมีประสทิธิภาพ  

 Do & Don’t กฎ กติกา มารยาท ที่พึงกระท า และ พึงระมัดระวังส าหรบัจิตวิทยาและมนษุยสมัพนัธใ์นการท างานรว่มกนัใหม้ี
ประสทิธิภาพ 

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

 บทสรุปของการเสรมิสรา้งจิตวิทยาและมนษุยสมัพนัธเ์พื่อการประยกุตส์ูก่ารท างานร่วมกนักบัเพื่อนรว่มงานตา่ง Gen ใหส้ามารถ
พฒันาความสมัพนัธเ์พื่อการท างานท่ีไดร้บัมอบหมายบรรลผุล อยา่งมีประสทิธิภาพและมีความสขุอยา่งยั่งยืน 
 

รูปแบบการอบรม: 

 กิจกรรมกลุม่สมัพนัธ ์ท่ีแปลกใหม ่สนกุสนาน  และเป็นกนัเอง 

 การบรรยายสลบักิจกรรมโดยวิทยากรมืออาชีพ  ท่ีไดท้ัง้เนือ้หาสาระ และบรรยากาศ ที่เพลดิเพลนิ ตลอดการอบรม โดยมุง่เนน้ท่ี
สามารถน าสาระ ความรู ้ดา้นจิตวิทยาและมนษุยสมัพนัธใ์นการท างานรว่มกนัของคนตา่ง Gen เพื่อน าไปใชใ้นการท างานและการ
ด ารงชีวติรว่มกนัไดอ้ยา่งมีประสทิธิภาพและมีความสขุอยา่งแทจ้รงิ  

 กิจกรรมประกอบการบรรยายแบบสนกุสนานประสานสาระ CLIP VDO. / WORK SHEET / WORK SHOP / ROLE PLAY 
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 รว่มสรุปขอ้คิดเห็นและขอ้เสนอแนะสูก่ารท างานรว่มกนัในองคก์รไดอ้ยา่งมีประสทิธิภาพและมีความสขุ 
 

เหมาะส าหรับ: 

 บคุลากรทกุระดบัขององคก์ร 
 

หมายเหตุ:   

 เนือ้หาการบรรยายและกิจกรรมตา่ง ๆ อาจมกีารปรบัเปลีย่นไดต้ามความเหมาะสมของเวลาและกลุม่ผูเ้ขา้รบัการอบรม 
 

วิทยากร: 
วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒจิาก บริษัท บอสตนัเน็ตเวิรค์ จ ากดั 
การศึกษา 
 ระดบัปรญิญาเอก ดา้นการพฒันาและการปฏิรูปองคก์าร  จาก  CEBU DOCTORS’ UNIVERSITY, PHILIPPINES  

และ O.D. INSTITUE OHIO, USA   
 

ประสบการณก์ารท างาน 
 วิทยากรมืออาชีพมากประสบการณท์ี่เป็นทัง้นกัคิด นกัวิชาการ นกัปฏิบตัิ นกัอบรม นกักิจกรรม นกัพดู นกัสื่อสารมวลชน ในคน

เดียวกนั  มีประสบการณท์ างานโดยตรงทัง้ภาครฐัและองคก์รเอกชนขนาดใหญ่ 

 เป็นผูช้  านาญการในการฝึกอบรมสมัมนาพฒันาบุคลากรทกุระดบั ในหลกัสตูรดา้นต่างๆ เช่น ภาวะผูน้  า การบริหาร วฒันธรรม
องค์กร การจัดการ การขาย การบริการ การตลาด การสื่อสาร การปรบัทัศนคติและแนวคิด การปลุกพลงัและการสรา้งแรง  
บนัดาลใจ การพฒันาบคุลกิภาพ ศิลปะการพดู Team Building กิจกรรม Walk Rally สมยัใหม ่ฯลฯ  

 เป็นวิทยากรและที่ปรกึษาในการออกแบบหลกัสตูรการฝึกอบรมสมัมนาใหก้บัหนว่ยงานทัง้ภาครฐัและเอกชนมากวา่ 25 ปี 

 เป็นท่ีปรกึษาและวางแผนในการพฒันาและการปฏิรูปองคก์ร  
 
วันและเวลาในการจัดงานสัมมนา 

วนัท่ี 5 ตลุาคม 2563 เวลา 09.00 -16.00 น. ณ โรงแรม จสัมิน ซิตี ้(ซอยสขุมุวิท 23) หรอืโรงแรมที่เทียบเทา่ 
(สถานที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงกรุณาตดิตอ่เจ้าหน้าที่ประสานงาน) 

 
ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมงานสมัมนา  

ราคา 6,500 บาท (ราคานีย้งัไมร่วมภาษีมลูคา่เพิ่ม 7%)  
 

ค่าฝึกอบรม สามารถหกัค่าใชจ้่ายทางภาษีได้ 200%ของค่าใช้จ่ายจริง 
 (พระราชกฤษฎกีาฉบับที ่437 ใช้ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2548 เป็นตน้ไป) 

 

สร้างสรรคห์ลักสูตรสัมมนาคุณภาพเยีย่มโดย 
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แผนที่  โรงแรม จสัมิน ซิตี ้ (ซอยสขุมุวิท 23)  (สถานที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงกรุณาตดิต่อเจ้าหน้าที่ประสานงาน) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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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