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  Course: 

  How to Work with Different Generations 
เทคนคิการท างานกบัคนตา่ง Generations 
 
Duration: 1 Day (9:00 – 16:00) 
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หลักการและเหตุผล:   
ปัญหาความแตกต่างของบคุลากรที่ส่งผลกระทบต่อการท างานและสงัคมมากขึน้ก็คือ การที่คนต่าง Generations ตอ้งมาอยู่

ร่วมกันและท างานร่วมกัน โดยในการท างานจะมีปัญหาว่า จะท างานกับผูบ้ังคับบัญชาต่าง Gen ผูใ้ตบ้ังคับบัญชาต่าง Gen หรือ
ผูร้ว่มงานระดบัเดียวกนัแต่ต่าง Gen ไดอ้ย่างไร ในอดีตที่ผ่านมา ภาพปัญหาของคนต่าง Generations อาจจะไม่ส่อเคา้ปัญหาชดัเจน
และก่อตวัมากขึน้เหมือนในสมยันี ้         

บคุลากรทกุคนในองคก์ร ไม่ว่าจะเป็นคน Gen ใดก็ตาม แมจ้ะมีหลายอย่างที่แตกต่างกนั แต่ต่างก็ปรารถนาการท างานอย่าง
สบายและมีความสขุ ในขณะที่องคก์รก็ตอ้งการใหบ้คุลากรทกุคนท างานใหก้บัองคก์รอย่างเต็มความสามารถและเต็มประสิทธิภาพ   

การเสริมสรา้งสมัพันธภาพอันดีของบุคลากรต่าง Gen ทุกระดบัในองคก์ร นบัว่ามีความส าคญัยิ่งต่อการท างานรว่มกันของ
บุคลากรในองคก์ร และจะท าใหค้วามตอ้งการของทกุส่วนกา้วเดินรว่มกนัได้ เพราะเป็นที่ยอมรบักนัว่า มนษุยเ์ป็นสตัวส์งัคม มีการอยู่
ร่วมกัน ความสุขส่วนใหญ่ของชีวิตมนุษยไ์ม่ว่าจะเป็นเรื่องของการด ารงชีวิตอยู่ร่วมกันหรือการท างานร่วมกัน จึงมักขึน้อยู่กับการมี
มนษุยสมัพนัธท์ี่ดีต่อกนั ดงันัน้ จึงจ าเป็นที่จะตอ้งส่งเสรมิใหเ้กิดการเรียนรู ้เกิดความเขา้ใจในทางจิตวิทยา เพื่อความเขา้ใจในกนัและ
กนัของคนต่าง Gen รวมทัง้การปรบัปรุงและพฒันาตนเองในเรื่องจิตวิทยาของความสมัพนัธร์ะหวา่งตนเองและเพื่อนรว่มงานต่าง Gen  
เพื่อใหเ้กิดประโยชนท์ัง้ความสขุและประสิทธิภาพในการท างานเป็นหนึ่งเดียวในองคก์ร   
 

วัตถุประสงคก์ารอบรม: 

• เพื่อใหบ้คุลากรตา่ง Gen สามารถปรบัตวัเพื่อการท างานรว่มกนัอย่างมีประสิทธิภาพและมีความสุข 

• เพื่อใหเ้ขา้ใจถึงหลกัของการมีจิตวิทยาที่ดีและการเสรมิสรา้งมนษุยสมัพนัธท์ี่ดีในการท างานรว่มกนัใหมี้ประสิทธิภาพ 

• เพื่อเสรมิสรา้งความรู ้ความเขา้ใจที่ถกูตอ้งของคนแตล่ะ Gen สามารถปรบัปรุงและพฒันาตนเองเพื่อเสรมิสรา้งสมัพนัธภาพที่ดีใน
การท างานรว่มกนั ทัง้ระดบับคุคล ทีมงาน และระดบัองคก์ร  

• เพื่อใหส้ามารถมีเทคนิควิธีการที่ดีในการท างานรว่มกบัผูร้ว่มงานรอบตวั ทัง้ผูบ้งัคบับญัชา ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา และผูร้ว่มงานระดบั
เดียวกนั  

• เพื่อปอ้งกนัปัญหา ลดความขดัแยง้ ลดความผิดพลาดที่อาจก่อใหเ้กิดความเสียหายทัง้การท างาน และสมัพนัธภาพสว่นตวั ให้
สามารถรว่มมือกนัท างานที่ไดร้บัมอบหมายใหบ้รรลผุลไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ ใหท้ างานรว่มกนัอย่างมีประสิทธิภาพและมี
ความสขุ 

 
หวัข้อการอบรม: 

• กิจกรรมกลุ่มสมัพนัธเ์พื่อสรา้งสมัพนัธภาพที่ดีในการท างานรว่มกนั 

• ปัญหาเก่ียวกบัการบรหิารและการท างานรว่มกนัของคนตา่ง Generations ในองคก์ร 

• ทศันคติและพฤติกรรมของคนแตล่ะ Generations  

• ปัญหาที่แกไ้ด ้“ ต่าง Gen แต่ไม่ต่าง ใจ ” 

• Gen ส าคญั ที่ตอ้งบรหิารและท างานรว่มกนั และ Gen ที่มาแรงสดุ ๆ 

• หลกัการเบือ้งตน้ของจิตวิทยาและมนษุยสมัพนัธใ์นการท างานรว่มกนัใหมี้ประสิทธิภาพ  

• จิตวิทยาสมยัใหม่เพื่อพฒันาการสื่อสารสมัพนัธก์บัเพื่อนรว่มงานตา่ง Gen 

• เทคนิคส าคญัในการท างานกบัคนตา่ง Gen แต่ละระดบั 
➢ เทคนิคการท างานกบั ผูบ้งัคบับญัชา ที่ตา่ง Gen 
➢ เทคนิคการบรหิารงาน ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา ที่ตา่ง Gen 
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➢ เทคนิคการท างานกบัผูร้ว่มงานระดบัเดียวกนั ที่ตา่ง Gen 

• ลกัษณะส าคญั 7 ประการ เพื่อสมัพนัธภาพที่ดีของคนตา่ง Gen ในการท างานรว่มกนัอย่างมีประสิทธิภาพและมีความสขุ 

• แนวทางง่าย ๆ ในการพฒันา สูค่วามส าเรจ็ 
➢ การปรบัแนวความคิด การมองตนเอง และเพื่อนตา่ง Gen   
➢ Positive Thinking    
➢ Inspiration   
➢ Motivation    

• หลกัปฏิบตัิต่อเพื่อนรว่มงานตา่ง Gen      

• เทคนิคการการเสรมิสรา้งภาพลกัษณท์างบวกกบัเพ่ือนรว่มงานตา่ง Gen 

• เทคนิคการสรา้งบรรยากาศท่ีดีเพ่ือการท างานรว่มกนัอย่างมีความสขุ 

• EQ. & CQ. เพื่อการการท างานรว่มกนัของคนตา่ง Gen อย่างมีประสิทธิภาพ  

• Do & Don’t  กฎ กติกา มารยาทที่ พงึกระท า และ พงึระมัดระวัง   

• บทสรุปของการเสรมิสรา้งจิตวิทยาและมนษุยสมัพนัธ ์เพื่อการประยกุตส์ู่การท างานรว่มกนักบัเพื่อนรว่มงานต่าง Gen ใหส้ามารถ
พฒันาความสมัพนัธเ์พื่อการท างานที่ไดร้บัมอบหมายบรรลผุล อย่างมีประสิทธิภาพและมีความสขุอย่างยั่งยืน   

 

รูปแบบการอบรม: 

• กิจกรรมกลุ่มสมัพนัธ ์ที่แปลกใหม่ สนกุสนาน และเป็นกนัเอง 

• การบรรยายสลบักิจกรรมโดยวิทยากรมืออาชีพ ที่ไดท้ัง้เนือ้หาสาระ และบรรยากาศ ที่เพลิดเพลิน ตลอดการอบรม โดยมุ่งเนน้ที่
สามารถน าสาระ ความรู ้ดา้นจิตวิทยาและมนษุยสมัพนัธใ์นการท างานรว่มกนัของคนตา่ง Gen เพื่อน าไปใชใ้นการท างานและการ
ด ารงชีวิตรว่มกนัไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพและมีความสขุอย่างแทจ้รงิ  

• กิจกรรมประกอบการบรรยายแบบสนกุสนานประสานสาระ Clip VDO / Work Sheet / Workshop / Role Play  

• รว่มสรุปขอ้คิดเห็นและขอ้เสนอแนะสูก่ารท างานรว่มกนัในองคก์รไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพและมีความสขุ 
 

เหมาะส าหรับ: 

• หวัหนา้งาน ผูบ้รหิารและบคุลากรทกุระดบัขององคก์ร 
 

หมายเหตุ:   

• เนือ้หาการบรรยายและกิจกรรมตา่ง ๆ อาจมีการปรบัเปลี่ยนไดต้ามความเหมาะสมของเวลาและกลุม่ผูเ้ขา้รบัการอบรม 
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วิทยากร: 
วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒจิาก บริษัท บอสตันเน็ตเวิรค์ จ ากัด 
การศึกษา 
• ระดบัปรญิญาเอก ดา้นการพฒันาและการปฏิรูปองคก์าร จาก CEBU DOCTORS’ UNIVERSITY, PHILIPPINES  

และ O.D. INSTITUE OHIO, USA   
 

ประสบการณก์ารท างาน 
• วิทยากรมืออาชีพมากประสบการณท์ี่ เป็นทัง้นกัคิด นกัวิชาการ นกัปฏิบตัิ นกัอบรม นกักิจกรรม นกัพูด นกัสื่อสารมวลชน ในคน

เดียวกนั  มีประสบการณท์ างานโดยตรงทัง้ภาครฐัและองคก์รเอกชนขนาดใหญ่ 

• เป็นผูช้  านาญการในการฝึกอบรมสมัมนาพัฒนาบุคลากรทุกระดบั ในหลกัสตูรดา้นต่างๆ เช่น ภาวะผูน้  า การบริหาร วฒันธรรม
องค์กร การจัดการ การขาย การบริการ การตลาด การสื่อสาร การปรบัทัศนคติและแนวคิด การปลุกพลังและการสรา้งแรง  
บนัดาลใจ การพฒันาบคุลิกภาพ ศิลปะการพดู Team Building กิจกรรม Walk Rally สมยัใหม่ ฯลฯ  

• เป็นวิทยากรและที่ปรกึษาในการออกแบบหลกัสตูรการฝึกอบรมสมัมนาใหก้บัหน่วยงานทัง้ภาครฐัและเอกชนมากวา่ 25 ปี 

• เป็นที่ปรกึษาและวางแผนในการพฒันาและการปฏิรูปองคก์ร  
 
วัน เวลา สถานที ่และค่าใช้จ่าย ในการเข้าร่วมงานสัมมนา  

วนัที่ 10 กมุภาพนัธ ์2566 เวลา 09.00 - 16.00 น. โดยสามารถเลือกการเขา้อบรมได ้2 ช่องทาง ดงันี ้
1. เข้าร่วมอบรมทีโ่รงแรมจัสมิน ซิตี ้(ซอยสุขุมวิท 23) หรือโรงแรมทีเ่ทยีบเทา่  

(สถานทีอ่าจมีการเปล่ียนแปลงกรุณาตดิต่อเจ้าหน้าทีป่ระสานงาน) 
คา่ใชจ้่ายในการเขา้รว่มงานสมัมนา ราคา 6,500 บาท (ราคานีย้งัไม่รวมภาษีมลูค่าเพิ่ม 7%)  

2. เข้าร่วมอบรมแบบทางไกลโดยการประชุม Distance Learning Instructor-led Virtual Class via Face to Face 
Application   
คา่ใชจ้่ายในการเขา้รว่มงานสมัมนา ราคา 5,500 บาท (ราคานีย้งัไม่รวมภาษีมลูค่าเพิ่ม 7%)  
 
ส าหรับรายละเอียดเพิม่เตมิ  กรุณาตดิต่อผู้ประสานงานอบรม โทร: 02 949 0955, 02 318 6891,  
086 337 8266, Email: seminar@bostonnetwork.com และ Line ID: @bostonnetwork 

 
 

ค่าฝึกอบรม สามารถหกัค่าใช้จ่ายทางภาษไีด้ 200%ของค่าใช้จ่ายจริง 
 (พระราชกฤษฎีกาฉบับที ่437 ใช้ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2548 เป็นต้นไป) 

 

สร้างสรรคห์ลักสูตรสัมมนาคุณภาพเยีย่มโดย 
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แผนที ่ โรงแรม จสัมิน ซิตี ้ (ซอยสขุมุวิท 23)  (สถานทีอ่าจมีการเปล่ียนแปลงกรุณาตดิต่อเจ้าหน้าทีป่ระสานงาน) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Registration Form 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หลักสูตรทีร่่วมสัมมนา วันสัมมนา

ช่ือ-นามสกลุ (ภาษาไทย)

(ภาษาองักฤษ) 

บรษัิท (ภาษาไทย)

(ภาษาองักฤษ)

ต าแหน่งงาน: แผนก/ฝ่าย:

เบอรโ์ทรศพัทท์ี่ท  างาน: เบอรโ์ทรศพัทมื์อถือ:

เบอรโ์ทรสาร Fax: E-mail: 

ช่ือผู้ประสานงาน (HR) เบอรโ์ทรศพัท์

ข้อมูลเพือ่ใช้ออกใบก ากับภาษี :โปรดตรวจสอบความชดัเจนครบถว้น เพ่ือความถกูตอ้งของใบเสรจ็/ใบก ากบัภาษีที่ทา่นจะไดร้บั)

ช่ือที่ใหร้ะบใุนใบก ากบัภาษี : ตามช่ือบรษัิทดา้นบน

ที่อยู่ที่ใหร้ะบใุนใบก ากบัภาษี:

การช าระเงนิค่าสัมมนา : สามารถสอบถามรายละเอียดและส ารองที่นั่งไดท้ี่ 02-949-0955, 02-318-6891 ต่อ 104, 105, 108, 109

วิธีการช าระเงนิ

โอนเงินเขา้บญัชี บรษัิท บอสตนัเน็ตเวริค์ จ  ากดั  

ธนาคารทีเอ็มบีธนชาต  สาขาเอสพละนาด รชัดา  บญัชีออมทรพัยเ์ลขที่ 667-2-01501-0  โอนวนัที่

ธนาคารไทยพาณิชย ์    สาขาสี่แยกศรวีรา            บญัชีออมทรพัยเ์ลขที่ 140-2-63049-9  โอนวนัที่

ถือเช็คจา่ยหนา้งานในนาม บรษัิท บอสตนัเน็ตเวริค์ จ  ากดั

จา่ยเงินสดหนา้งาน 

*โปรดน าหนังสือรับรองภาษีหัก ณ ทีจ่่ายมายื่นในวันสัมมนา*

1) บรษัิทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการส ารองที่นั่งใหแ้ก่ผูส้ง่เอกสารลงทะเบียนครบถว้นและช าระเงินแลว้เทา่นัน้

2) เจา้หนา้ที่จะแจง้ยืนยนัการลงทะเบียนของทา่นอีกครัง้หลงัจากไดร้บัเอกสาร

3) ในกรณีที่ทา่นส  ารองที่นั่งไวแ้ลว้แตไ่ม่สามารถเขา้รว่มการสมัมนาได ้  กรุณาแจง้ลว่งหนา้ก่อนวนังานอยา่งนอ้ย 10 วนั

*หากไม่แจ้งตามก าหนด ท่านจะต้องช าระค่าธรรมเนียมเอกสารเป็นจ านวน 50% ของอัตราค่าลงทะเบียน*

ข้อมูลครบถ้วนแล้ว กรุณาส่งกลับมาที ่Email: seminar@bostonnetwork.com หรือ Fax พร้อมส าเนาการโอนเงนิที ่02-949-0991

Registration Form
บรษัิท บอสตนัเน็ตเวริค์ จ  ากดั (ส านกังานใหญ่) 573/140  ซอยรามค าแหง 39  แขวงพลบัพลา

เขตวงัทองหลาง  กรุงเทพมหานคร 10310  Tel: 02-949-0955, 02-318-6891  Fax: 02-949-0991
เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษี 0105548037730

Boston Network Co., Ltd. Tel: 02-949-0955, 02-318-6891, 086-337-8266, Fax: 02-949-0991

E-mail: seminar@bostonnetwork.com http://www.bostonnetwork.com

ข้อมูลผู้เข้าร่วมสัมมนา :(โปรดกรอกขอ้มลูใหค้รบถว้นและชดัเจน, ภาษาไทย: ตัวบรรจง, ภาษาอังกฤษ: ตัวพมิพ)์
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