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หลักการ/แนวความคิด
ปัจจัยที่สาคัญที่สุดที่จะทาให้องค์กรประสบความสาคัญคือ
“คน” ซึ่ งก็หมายถึงบุคลากรภายในองค์กร
นั้นเอง ปั จจุบนั ในแต่ละองค์กรจะมีกลุ่มบุคคลต่าง Generation กันอยูท่ ุกๆ องค์กร ประกอบไปด้วย
กลุ่ม

Baby Boomer

(เกิดปี พ.ศ. 2510 เป็ นต้นไป)

กลุ่ม

Generation X

(เกิดระหว่าง พ.ศ. 2511- พ.ศ.2525)

กลุ่ม

Generation Y

(เกิดระหว่าง พ.ศ. 2526- พ.ศ. 2540)

กลุ่ม
Generation Y จะเพิ่มจานวนมากขึ้นเรื่ อยๆ ในองค์กรต่างๆ และกาลังเติบโตเพื่อมาแทนตาแหน่ง
ของ Generation X ในปั จจุบนั ซึ่ งก็จะไปแทนที่ Baby Boomer ในอนาคตอันใกล้น้ ี แต่หวั หน้างานส่ วนใหญ่ไม่
สามารถบริ หาร ปกครอง Generation Y ให้เพิ่มประสิ ทธิ ผลขึ้นในองค์กรได้อย่างถูกต้อง ทาให้เกิดการสู ญเสี ย
Gen Y ไปเป็ นจานวนมาก
วัฒนธรรมการเข้าออกจากองค์กรของ
Gen Y ถือเป็ นเรื่ องปกติแล้วหากสามารถทา Gen Y มีความภักดี
และมุ่งมัน่ ทางานให้กบั องค์กรมากขึ้น ก็จะส่ งผลให้องค์กรไม่สูญเสี ยบุคลากรที่ดีไป ดังนั้น หัวหน้างานควรให้
ความสาคัญกับการพัฒนา Gen Y อย่างเป็ นรู ปธรรมมากขึ้น เพื่อความยัง่ ยืนขององค์กร
การเรี ยนรู้และเข้าใจ
Gen Y อย่างแท้จริ งจะทาให้เรามีเทคนิ คในการเจียระไน Gen Y ให้เพิ่มคุณค่าใน
ตัวเองเพิ่มขึ้นด้วยตัวของ Gen Y เอง ซึ่ งจะทาให้หวั หน้างานที่พร้อมกับการปรับเปลี่ยนตัวเองในการเรี ยนรู ้และ
ค้นหาความต้องการของ Gen Y เป็ นที่ยอมรับของ Gen Y ได้ง่ายขึ้น
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วัตถุประสงค์ของหลักสู ตร
 เพือ่ สร้างแนวความคิดใหม่ของหัวหน้างานที่มีต่อ Gen Y ให้เป็ นเชิงบวกมากขึ้น
 เพื่อทาให้หวั หน้างานมีเทคนิคในการเข้าใจ Gen Y และทาให้ Gen Y เข้าใจความหวังดีของหัวหน้ามาก

ขึ้น
 เพื่อสร้างเทคนิคการเป็ นหัวหน้างานที่สามารถพัฒนา Gen Y และเพิ่มคุณค่าในตัว Gen Y เพิ่มขึ้น

รายละเอียดเนือ้ หาตามหลักสู ตร
 หลักการบริ หารทรัพยากรมนุษย์แนวคิดใหม่


ความท้าทายของการพัฒนา Gen Y



รู้จกั และเข้าใจ Gen Y ให้ลึกซึ้ ง



ความเชื่อแนวใหม่เกี่ยวกับ Gen Y



Workshop:

ปรับเปลี่ยนแนวความคิดของตัวเอง

 แนวทางการพัฒนา Gen Y ให้มีประสิ ทธิ ผล


อุปสรรคของการพัฒนา Gen Y



ความแตกต่างของ Generation ปัจจุบนั



เทคนิคการทาให้ Gen Y ปลื้มหัวหน้า



การพัฒนา Gen Y ในฐานะโค้ช



Workshop:

กาหนดแนวทางการพัฒนา Gen Y ของตัวเอง

 การเจียระไน Gen Y ให้มีคุณค่าในองค์กร


ธรรมชาติของ Gen Y ที่หวั หน้าควรรู้



มองจุดเด่น ท้าทาย และให้โอกาส



สร้าง Gen Y ให้เป็ น Talent อย่างง่ายๆ



จูงใจให้ Gen Y ปรับเข้ากับวัฒนธรรมองค์กร



Workshop:



กรณี ศึกษา: สร้าง Gen Y ให้เป็ น Talent

กิจกรรมเจียระไน Gen Y ให้เป็ น Talent

 การเตรี ยมความพร้อมกับองค์การยุคใหม่ของหัวหน้างาน


พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น



การเอาชนะหลุมพรางทางความคิด



การสร้างสภาพแวดล้อมสาหรับทุก Generation
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 การบ้านเพื่อนาไปประยุกต์ใช้กบั สถานการณ์จริ ง

ตัวอย่ าง Work Shop / กรณีศึกษา

 ตัวอย่างWork Shop หัวข้อ “ การชื่นชมตัวเอง ”
วิธีปฏิบัติ
 ลองชมตัวเองให้เพื่อนๆฟั งในด้านต่างๆเหล่านี้
- จุดเด่น
- ความสามารถพิเศษ
- สิ่ งที่ภูมิใจ


ผลทีไ่ ด้ รับจาก Work Shop หัวข้อ “ การชื่นชมตัวเอง ”
: การชมตัวเองจะทาให้เกิดความมัน
่ ใจในตัวเองเพิ่มขึ้น คนส่ วนใหญ่ให้นิยามการรักตัวเองการชม
ตัวเองแบบผิดๆ เช่น เดี๋ยวจะหลงตัวเอง, ทาให้เห็นแก่ตวั เป็ นต้น ซึ่ งการชมตัวเองแบบสร้างสรรค์น้ นั จะทาให้
เรามีเป้ าหมายในตัวเองเพิ่มขึ้นเพราะเราเห็น คุณค่าของตัวเองแล้ว


การนาไปฝึ กฝนต่ อไป
: ลองฝึ กชมตัวเองต่อหน้ากระจกบ่อยๆ เพื่อให้กาลังใจตัวเองในการเอาชนะอุปสรรคต่างๆ ที่กาลังเจอ
หรื อแก้อาการท้อถอยได้ ยิง่ ชมตัวเองมากหรื อบ่อยแค่ไหนจะทาให้เรามีพลัง ในการทางานมากขึ้นเท่านั้น




สาเหตุทที่ าให้ เราเปลีย่ นตัวเองได้
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คนทุกคนต้องการ คาชม แต่ส่วนใหญ่จะรอจากผูอ้ ื่น เมื่อไม่ค่อยได้ก็จะรู ้สึกท้อถอยหรื อหมดแรงใน
การทางานแต่ถา้ เราชมตัวเองได้ เราก็จะรู ้สึกดี เพราะความรู ้สึกของเราไม่รู้หรอกว่าใครชมขอให้เป็ น คาชม ก็
พอ
:

รายละเอียดและเทคนิคที่อาจารย์ ใช้ ในการดาเนินการฝึ กอบรม
(รูปแบบการฝึ กอบรมโดยรวม)
การละลายพฤติกรรม ( Ice Breaking )
ปรับจูนแนวความคิดเบื้องต้นของผูเ้ ข้าฝึ กอบรมกับเนื้อหาตามหลักสู ตร
 แนะนาตัวเอง
 คาสาคัญ ( Key Words )
 คาถามสร้างแนวความคิด
 การสารวจตัวเอง , การมองเห็นตัวเองและการยอมรับตัวเอง
การทาให้ผเู ้ ข้าฝึ กอบรม มองเห็นตัวเอง จะนาไปสู่
การอยากเปลีย่ นแปลงตัวเอง
 ค้นหาหลุมพรางทางความคิดในเรื่ องต่างๆ
 สารวจพฤติกรรมของตัวเองในด้านต่างๆ
 เรี ยนรู ้ธรรมชาติของการเปลี่ยนแปลง
 กาหนดเป้ าหมายที่จะเปลี่ยนแปลงของตัวเอง
กระตุน้ ให้ผเู ้ ข้าฝึ กอบรม ทดสอบกระบวนการเปลี่ยนแปลงตัวเองแบบง่ายๆ
 เลือกเรื่ องที่จะลองเปลี่ยนแปลง
 เปลี่ยนความคิดในเรื่ องต่างๆ ด้วยตัวเอง
 กาหนดแนวทางของตัวเองใหม่
 กาหนดคุณสมบัติที่จะนาไปพัฒนาตัวเองเพิ่มเติม
เลือกวิธี (
How to ) ที่เหมาะสมกับ Style ของตัวเอง เพื่อการพัฒนาตัวเอง
 การเตรี ยมความพร้อมของตัวเอง
 วางแผนการพัฒนาตัวเองอย่างมีข้ น
ั ตอน
 เลือกกระบวนการเปลี่ยนแปลงของตัวเอง
 ปรับเปลี่ยนสภาพแวดล้อมใหม่
 สร้างความคาดหวังก่อนการฝึ กอบรม
เทคนิคการทาให้ผเู ้ ข้าฝึ กอบรมเขียนความคาดหวังและดูผลลัพธ์เมื่อสิ้ นสุ ดการอบรม
 ทาให้ผเู ้ รี ยนจดจ่อต่อการเรี ยนรู ้ เพราะอยากเรี ยนของตัวเอง
 นาเรื่ องที่ให้เรี ยนรู ้ไปใช้ได้จริ ง


 Workshop ประเด็นสาคัญที่สามารถไปฝึ กฝนได้

ดาเนินการ

Workshop

ในเรื่ องที่สาคัญเพื่อให้เข้าใจและนาไปฝึ กฝนได้จริ ง
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กระตุน้ ให้ คิด  เขียน  พูด
 การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันใน Class
 การนาเสนอกลุ่มจากการระดมความคิดเห็น
 การนาไปใช้ฝึกฝนกับตัวอง
 การบ้านเพื่อนาไปฝึ กฝนเพิ่มเติม
เรื่ องที่ผเู ้ ข้าฝึ กอบรมยืนยันกับตัวเองว่าจะนาไปปฏิบตั ิเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
 เรื่ องที่ได้รับจากการอบรม
 เรื่ องที่ชอบ
 เรื่ องที่จะนาไปปฏิบตั ิเป็ นเรื่ องแรก
 การบ้านของตังเอง
 กิจกรรมเสริ มการเรี ยนรู ้ให้เกิดความสนุ กสนาน
จัดกิจกรรมให้เหมาะสมในแต่ละกลุ่มที่เข้าฝึ กอบรมและสอดคล้องกับเนื้อหา
 เกม / การละเล่น


 Role Playing
 นิทานให้แนวความคิด


กรณี ศึกษา

แนวทางการดาเนินการเพือ่ ให้ เกิดการเปลีย่ นแปลงตัวเองอย่ างยัง่ ยืน
“การเปลีย่ นแปลงตัวเอง ต้ องดาเนินการอย่ างต่ อเนื่อง และมีความสุ ขทีไ่ ด้ ทา”
การสร้างกิจกรรมหลังการฝึ กอบรมนับว่าเป็ นเรื่ องที่สาคัญเพราะจะทาให้การพัฒนาตัวเองเกิดความ
ต่อเนื่อง และหากสามารถทาให้ผเู ้ ข้ารับการฝึ กอบรมดาเนินการฝึ กฝนในเรื่ องที่เขาอยากเปลี่ยนแปลงได้ยาวนาน
ก็จะทาให้เขาสามารถสร้างอุปนิสัยใหม่ของตัวเองขึ้นมาได้ เมื่อมีความมัน่ ใจในการเปลี่ยนแปลงตัวเองในเรื่ อง
ใดเรื่ องหนึ่งแล้ว เขาก็จะสามารถสร้างกระบวนการเปลี่ยนแปลงตัวเองในเรื่ องอื่นๆต่อไปได้ดว้ ยตัวเอง อีกทั้งยัง
สามารถนาไปให้ผอู ้ ื่นได้พฒั นาต่อไปได้ดว้ ย
กิจกรรมที่ช่วยให้ผเู ้ ข้าอบรมสามารถพัฒนาตัวเองได้อย่างต่อเนื่อง สามารถเอาชนะสภาพแวดล้อมได้
ควรเป็ นสิ่ งที่ใกล้เคียงกับสิ่ งที่เกิดขึ้นในระหว่างการฝึ กอบรม ทาให้เขานึกถึงบรรยากาศในการฝึ กอบรมและเขา
เลือกเรื่ องที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเอง เพื่อพัฒนาตัวเองให้ดีข้ ึน

กิจกรรมทีส่ ามารถดาเนินการได้ มดี ังนี้
1.
2.
3.

การบ้านสาหรับการนาไปฝึ กฝนหลังการอบรม
เอกสารอ้างอิงสาหรับนาไปประกอบการฝึ กฝน
เว็บไซด์ดา้ นการพัฒนาตัวเอง เพื่อศึกษาเรื่ องต่างๆเพิ่มเติมที่
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4.
5.
6.
7.
8.
9.

จดหมาย Reminder จากอาจารย์ปกรณ์แวะมาทักทาย
สมัคร Mailing List รับข่าวสารด้านการพัฒนา
การติดตามผล (Follow up) โดยทีม HRD ขององค์กร
การติดตามผล (Follow up) โดยทีม วิทยากรผูช้ ่วย (มีค่าใช้จ่าย)
การสร้างโครงการร่ วมกันในองค์กรโดย HRD
การดาเนินการ Clinic โดยอาจารย์ปกรณ์ (มีค่าใช้จ่าย)

ผลลัพธ์จากการฝึ กอบรม ทุกคนจะมีประเด็นสาคัญของตัวเองที่จะนาไปพัฒนา แต่จะหยุดการพัฒนา
กลางคันเพราะไม่สามารถเอาชนะสภาพแวดล้อมได้ ดังนั้นกิจกรรมเหล่านี้จะช่วยให้เขาสามารถพัฒนาตัวเอง
ต่อไปได้ดว้ ยตัวของเขาเอง

โดยสรุปแนวทางการพัฒนาตัวเองอย่ างต่ อเนื่องสามารถทาได้ โดย
1. ตัวผู้เข้ าอบรม พัฒนาตนเอง โดยใช้







การบ้านที่ผเู้ ข้ารับการฝึ กอบรมจะนาไปทา ( ถ้ามี )
เอกสารเพิ่มเติมสาหรับนาไปฝึ กฝน
แหล่งความรู ้เตือนความทรงจาในเว็บไซด์ Pakornblog.com
Mailing List ความรู ้ส่งตรงถึงที่ จาก ทีม วิทยากรผูช
้ ่วย ถึงผูเ้ ข้าอบรม
จดหมาย Reminder (ทักทาย) จากอาจารย์ ปกรณ์ 3 ฉบับ ( 3 เดือน )
การสร้างโครงการพัฒนาอย่างต่อเนื่องโดยผูเ้ ข้าอบรมเอง หรื อ ร่ วมกับ HRD ( ถ้ามี )

2. ติดตามผลการอบรมโดย HRD ของ บริษทั ลูกค้ า



ตามการบ้านที่ผเู้ ข้ารับการฝึ กอบรมจะนาไปทา ( ถ้ามี )
การสร้างโครงการพัฒนา / อานวยความสะดวก ให้ผเู ้ ข้าอบรม พัฒนาอย่างต่อเนื่อง
HRD

3. ติดตามผลการอบรม โดย วิทยากรผู้ช่วย ของ อาจารย์ ปกรณ์


ดาเนินการแทน HRD โดยมีรายงานสรุ ปผล ความเปลี่ยนแปลงให้

4. Clinic โดย อ.ปกรณ์


ดาเนินฝึ กอบรมเพิ่มเติม โดยให้ผเู ้ ข้าอบรมทาการบ้าน (งานที่ผเู ้ ข้าอบรมบอกว่าต้องการไป
พัฒนา) และ อาจารย์ มาให้คาแนะนา

กรณี การติดตามผลแบบมีค่าใช้จ่าย หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุ ณาติดต่อทีมงานเพื่อขอรายละเอียดรู ปแบบ
และการดาเนินการเพื่อนาเสนอ

www.en tra in in g. net
www.pa ko rnb log . com
0-2732-2345 , 0-2374-8638
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