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หลักการ/แนวความคิด
จากภาวะด้านประชากรโลก ทาให้มีแรงงานหลายวัยหลาย Generation ในตลาดแรงงาน ซึ่ งแต่ละวัยต่าง
มีวถิ ีในการดาเนินชีวติ (Life Style) ที่แตกต่างกัน ประกอบกับเศรษฐกิจที่ตกต่าทัว่ โลกทาให้ส่งผลกระทบต่อ
การดาเนินธุ รกิจอย่างหลีกเลี่ยงไม่พน้ ทุกองค์กรต้องใช้ศกั ยภาพของปั จจัยในการบริ หารและการผลิตที่มีอยูใ่ ห้
เกิดประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ดโดยการใช้กลยุทธ์ในการปรับตัวขององค์กรและการบริ หารการเปลี่ยนแปลงให้สามารถ
อยูร่ อดได้และเตรี ยมตัวเพื่อการก้าวย่างอย่างมัน่ คงเมื่อภาวะเศรษฐกิจกลับมาเดินหน้าอีกครั้งหนึ่ง ดังนั้น
ผูบ้ ริ หารตั้งแต่ผจู ้ ดั การขึ้นไปจึงมีความจาเป็ นที่สามารถสร้างแรงจูงใจหรื อกระตุน้ พนักงานเพื่อพาทีมให้ทางาน
ได้ตามกลยุทธ์และแผนที่กาหนด ต้องมีความเป็ นผูน้ าและมีความเป็ นมืออาชีพ เพื่อให้สามารถบริ หารการ
เปลี่ยนแปลงที่ เกิดขึ้นภายในองค์กรให้เกิดประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ดเพื่อความสาเร็ จขององค์กรเช่นเดียวกัน

วัตถุประสงค์
• ผูเ้ ข้าฝึ กอบรมมีความสามารถในการสร้างและพัฒนาทัศนคติเพื่อให้เกิดการช่วยเหลือสนับสนุนกันใน
ทีมเพื่อให้ทุกคนตระหนักถึงคุณค่าของงาน
• สามารถสร้างความสัมพันธ์ที่ดีของสมาชิกในทีมอันจะทาให้ทีมเกิดความเข็งแกร่ งและมุ่งผลของงาน
เป็ นหลัก
• สามารถทางานและบริ หารทีมงาน การสร้างพลังในการขับเคลื่อนในทีม โดยใช้เทคนิค และการกระจาย
งาน การมอบงาน การแก้ปัญหาความขัดแย้งต่าง ๆ โดยประสานความแตกต่างของสมาชิกให้เกิด
ความสาเร็ จร่ วมกันของสมาชิก
• สามารถพัฒนาการสื่ อสารของสมาชิกเพื่อให้เกิดการอยูร่ ่ วมกัน การทางานร่ วมกัน เห็นอกเห็นใจและ
เข้าใจซึ่ งกันและกัน เพื่อผลของงานที่ดีกว่าร่ วมกัน
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• สามารถนาแผนงานต่าง ๆ เช่น การตั้งเป้ าหมาย การสร้างแรงกระตุน้ ภาวะผูน้ า การวางกลยุทธ์องค์กร
ไปปฏิบตั ิได้จริ ง

ขอบเขตของเนือ้ หาการฝึ กอบรม (Course Outline)
สร้ างการตระหนักรู้ (Create Awareness)
• เราจะเป็ นผูบ้ ริ หารที่ประสบความสาเร็ จได้อย่างไร
Team Management
• การตั้งเป้ าหมาย
- เพราะอะไรตั้งมีการตั้งเป้ าหมาย
- ตั้งเป้ าหมายอย่างฉลาดด้วย SMART
- อะไรคืออุปสรรคในตั้งเป้ าหมายและการลงมือปฏิบตั ิตามเป้ าหมาย
• การสร้างแรงจูงใจและแรงกระตุน้
- Maslow’s Theory
- Herzberg’s motivators-hygiene theory
- สร้างแรงกระตุน้ ด้วยทีมงาน
• Delegation
- เพราะอะไรต้องมีการมอบหมายงาน
- มอบหมายงานอย่างไรให้ได้คนได้งาน
- การวางแผนการมอบหมายงานและการเป็ นพี่เลี้ยง
Motivation
• Motivation Theory
• การขับเคลื่อนแรงจูงใจและแรงกระตุน้ สมาชิกในทีมอย่างไรให้ได้คนได้งาน
• Workshop : จะขับเคลื่อนทีมอย่างไรให้ได้ผลมากขึ้น
Generation management
• สร้างแรงกระตุน้ การสื่ อสารระหว่างคนระหว่างวัย
• การบริ หารคนต่างวัยให้ได้ผลงาน
Acceptance changing
• เพราะอะไรต้องมีการเปลี่ยนแปลง
• ผลจากการเปลี่ยนแปลงให้ประโยชน์อย่างไรกับคนและองค์กร
• การจัดการการเปลี่ยนแปลงให้ได้ผลที่ดีกว่า
Role Model
• บทบาทของผูบ้ ริ หารกับการเปลี่ยนแปลง
• Workshop : อะไรคือบทบาทของผูบ้ ริ หาร
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ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสู ตรนี้
ผูจ้ ดั การ และผูท้ ี่สนใจทัว่ ไป

รายละเอียดและเทคนิคที่อาจารย์ ใช้ ในการดาเนินการฝึ กอบรม
บรรยาย อภิปราย แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ระดมสมอง Workshop กรณี ศึกษา กิจกรรมการเรี ยนรู ้
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