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Multi-Gen Management 
 

วทิยากร: ดร. ธธรีธ์ร ธรีขวญัโรจน ์
อดตี General Manager - บรหิารสนิคา้ บรษิทั หา้งสรรพสนิคา้เซ็นทรลั จํากดั 

อดตีผูจ้ดัการและบรหิารการขายอตุสาหกรรมนมไทย(นมตรามะล)ิ 
และผา่นงานดา้นการขายและการตลาดจาก Marriott Royal Garden Resorts Group 

รวมประสบการณก์ารทํางานดา้นการขาย การตลาดและการบรกิารมากกวา่ 25 ปี 

 
2 กรกฎาคม 2562 
09.00 – 16.00 น. 

** โรงแรมโกลด ์ออรค์ดิ กรงุเทพฯ (ถนนวภิาวดฯี-สทุธสิาร) 
 

*สถานทีBจัดอบรมอาจเปลีBยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

หลกัการและเหตผุล 
ปัจจุบัน องคก์รสว่นใหญ่มักจะอยูใ่นยุคของ Gen X Gen Y Gen Z และ Gen B หรอื Baby Boomer ซึBงปัญหา

ทีBมักจะพบเป็นประจําคอื ปัญหาทีBเกดิจากความไม่เขา้ใจกัน เนืBองจากมชีอ่งวา่งระหวา่ง Generation ทีBเกดิขึVนอย่าง
หลกีเลีBยงไม่ได ้ 

หลักสตูรนีV จงึไดพั้ฒนาขึVนมาเพืBอตอบสนองใหผู้เ้ขา้อบรม ไดเ้รยีนรูพ้ฤตกิรรมของหลากหลาย Gen ใหอ้ยูม่อื    
เพืBอเกดิรูค้วามเขา้ใจและสมานเป็นความร่วมมอืร่วมใจไดอ้ย่างง่ายดาย โดยผา่นการทํากจิกรรม และ Workshop เพืBอ
สรา้งประสบการณ์ในการบรหิารใหเ้หมาะสมอยา่งทีBเขาเป็น 
 

วตัถปุระสงค ์
1. เพืBอสรา้งความรูค้วามเขา้ใจเรืBองการบรหิารหลากหลาย Gen (Gen X Gen Y Gen Z และ Gen B) 
2. เพืBอใหผู้เ้ขา้อบรมสามารถนําความรูท้ีBไดไ้ปประยกุตใ์ชใ้นการบรหิารลูกนอ้งไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 

 

หวัขอ้การฝึกอบรม/สมัมนา 
1. Multi-Gen Management Behavior 
2. Case Study: Multi-Gen Analysis 
3. Effective Multi-Gen styles  

• Gen X 
• Gen Y 
• Gen Z 
• Gen B (Baby Boomer) 

4. Activity:  Multi-Gen styles 
5. How to effectively assign tasks to Multi-Gen 
6. Powerful coaching for Multi-Gen 
7. Multi-Gen Monitoring  
8. Task evaluation 
9. Role play: Task assignment and monitoring  
10. Techniques and tactics of problem solving with Multi-Gen 
11. Role play: Problem solving  
12. Getting ‘heart’ from Multi-Gen 
13. Getting ‘job done’ 
14. Q&A and Summary  
 
 



 

 
บรษิทั ไฮโพ เทรนนิ�ง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี� จํากดั 40/81 ซอยอนิทามระ 8 ถนนสทุธสิารวนิจิฉัย  แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรงุเทพฯ 10400                             
โทร: 0-26154499, 0-2615-4477-8 โทรสาร: 0-2615-4479 อเีมล:์ hipotraining@gmail.com, hipo-training@hotmail.com, info@hipotraining.com เว็บไซท:์ www.hipotraining.co.th  

 

ประกาศนยีบตัร: บรษิทั ไฮโพ เทรนนิ�ง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี� จํากดั 
 
อัตราหลักสตูร (ตอ่ 1 ทา่น) 

ชําระภายใน 2 กรกฎาคม 2562 
ประเภท คา่สมัมนา  VAT 7% หกั ณ ที�จา่ย 3 %  รวมจา่ยสทุธ ิ กรณีไมม่หีนงัสอืหกั ณ ที�จา่ย 

บคุคลท ั�วไป 4,500.00 315.00 135.00 4,680.00 4,815.00 
สมาชกิ HIPO - - - - - 

พเิศษ ชําระภายใน 17 มถินุายน 2562 (โอนเงนิ หรอื แฟกซส์าํเนาหนา้เช็ค) 
ประเภท คา่สมัมนา  VAT 7% หกั ณ ที�จา่ย 3 %  รวมจา่ยสทุธ ิ กรณีไมม่หีนงัสอืหกั ณ ที�จา่ย 

บคุคลท ั�วไป 4,300.00 301.00 129.00 4,472.00 4,601.00 
สมาชกิ HIPO - - - - - 

วธิกีารชําระเงนิ:  
1. โอนผ่านบัญชธีนาคาร ดงันีV 
1.1 ธนาคารกรงุเทพ สาขาซอยอาร ีบญัชสีะสมทรัพย ์เลขทีB 127-4-66322-6 
1.2 ธนาคารไทยพาณชิย ์บัญชอีอมทรัพย ์สาขาพหลโยธนิ เลขทีB 014-2-63503-8 

          ชืBอบญัช ีบรษัิท ไฮโพ เทรนนิBง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีB จํากดั   
          และแฟกซใ์บ Pay in และหนังสอืรับรองหัก ณ ทจี่าย (ถา้ม)ี ทีB 0-2615-4479  
          พรอ้มระบชุืBอบรษัิท เบอรต์ดิตอ่ของท่าน ชืBอหลกัสตูรและวนัอบรม 
2.  ชาํระดว้ยเชค็สัBงจา่ย บรษัิท ไฮโพ เทรนนิBง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีB จํากดั (สาํนักงานใหญ)่ 
3.  หัก ณ ทีBจา่ย 3% เลขประจําตวัผูเ้สยีภาษี 0-1055-48105-59-0 
     บรษิทั ไฮโพ เทรนนิ�ง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี� จํากดั   
     40/81 ซอยอนิทามระ 8 ถนนสทุธสิารวนิจิฉยั แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 
4. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการไมค่นืเงนิทีBไดช้าํระมาแลว้   
 
รายละเอยีดเพิ�มเตมิ กรณุาตดิตอ่: 
บรษัิท ไฮโพ เทรนนิBง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีB จํากดั 
โทรศพัท:์ 02-615-4499, 02-615-4477-8    
แฟกซ:์ 02-615-4479 Hotline: 086-3183151-2 
เวปไซด:์ www.hipotraining.co.th  
อเีมล:์ hipotraining@gmail.com  
ไอด ีไลน:์ hipotraining 
เฟสบุค๊: www.facebook.com/HIPOtraining  

 
 
 
 
 
 
อบรม, หลกัสตูร, สมัมนา, Multi-Gen, Management Gen X, Gen Y, Gen Z, Gen B, Baby Boomer, การบรหิาร,ลกูนอ้ง, หวัหนา้, 
ผูจ้ดัการ 
 


