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กลยทุธก์ารบรหิารลกูนอ้ง Gen Y 
 

วทิยากร: อาจารยอ์ดุมเดช  บรูพภ์าค 
นติศิาสตรบั์ณฑติ คณะรัฐศาสตร ์จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 

ประกาศนียบัตรชัน้สงู บัณฑติอาสาสมัครพัฒนาชนบท มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร ์
ปรญิญาโท ทางรัฐประศาสนศาสตร ์ROOSEVELT UNIVERSITY, CHICAGO, ILLINOIS, U.S.A. 

Mini M.B.A. มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร ์
อาจารยค์ณะวทิยาการจัดการ มหาวทิยาลัยสงขลานครนิทร ์วทิยาเขตหาดใหญ่ 

ผูช้ว่ยอธกิารบด ีฝ่ายกจิกรรมนักศกึษา มหาวทิยาลัยสงขลานครนิทร ์วทิยาเขตหาดใหญ่ 

ประกอบธรุกจิดา้นการคา้ระหว่างประเทศ และธรุกจิภัตตาคาร ณ   CALIFORNIA, U.S.A. 
 

23 มถินุายน 2563 
09.00 – 16.00 น. 

** โรงแรมโกลด ์ออรค์ดิ กรงุเทพฯ (ถนนวภิาวดฯี-สทุธสิาร) 
 

*สถานทีจ่ัดอบรมอาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม  
U 
 
 

หลกัการและเหตผุล:  
 ในองคก์รปัจจบุันประกอบดว้ยบคุลากรทีม่อีายแุละวัยในการท างานทีห่ลากหลาย แตล่ะวัยก็มพีฤตกิรรมที่
แตกตา่งกนัออกไปตามคา่นยิม วัฒนธรรม การศกึษา อบรม การบม่เพาะในยคุนัน้ ๆ ซึง่สง่ผลตอ่ทศันคต ิพฤตกิรรม 
การด ารงชวีติ การท างาน ซึง่เป็นเรือ่งทีไ่ดพ้บเห็นกนัทั่ว ๆ ไป 
 แตใ่นสภาวการณ์ปัจจบุันมคีนรุน่ใหมท่ีเ่พิง่ส าเร็จการศกึษาเขา้มาเป็นจ านวนมาก อาจกลา่วไดว้า่เป็นประชากร
สว่นใหญข่องประชากรในวัยท างาน ซึง่เป็นคนรุน่หนุ่ม-สาว ทีม่ักนยิมเรยีกกนัวา่ Generation Y ซึง่เรยีกกนัยอ่ ๆวา่
พวก Gen Y ซึง่ทัศนคตแินวคดิ การด ารงชวีติโดยเฉพาะอยา่งยิง่ทัศนคตติอ่การท างานพฤตกิรรมในการท างาน
แตกตา่งจากคนรุน่ตา่ง ๆอยา่งมาก ดังนัน้หัวหนา้ทีม่ลีกูนอ้ง Gen Y จงึควรทราบและมจีติวทิยากรในการบรหิาร
ลกูนอ้ง Gen Y เพือ่ทีจ่ะท าใหก้ารบรหิารงานด าเนนิไปไดอ้ยา่งราบรืน่ มปีระสทิธภิาพ 
 
วตัถปุระสงค:์   
 

1. หัวหนา้งานไดท้ราบถงึความแตกตา่งของบคุลากรแตล่ะวัย ท างานในดา้นบคุลกิลกัษณะ แนวความคดิ
พฤตกิรรม ฯลฯ 

2. หัวหนา้งานไดท้ราบถงึบคุลกิ คณุลกัษณะ พฤตกิรรม ฯลฯ ของลกูนอ้ง Gen Y เพือ่จะไดป้รับกระบวนการ
บรหิารบังคับบัญชาไดอ้ยา่งสอดคลอ้งเหมาะสม  

3. หัวหนา้งานไดท้ราบถงึจดุแข็งจดุออ่นของลกูนอ้ง Gen Y เพือ่ก าหนดแนวทางในการปฏบิัตงิานไดอ้ยา่ง
เหมาะสมและก าหนดแนวทางในการพัฒนา และฝึกอบรมเพือ่เพิม่ศักยภาพ.................................... 

4. หัวหนา้งานไดม้แีนวทางในการปรับสไตลก์ารท างานใหเ้หมาะสมสอดคลอ้งกบัลกูนอ้ง Gen Y 
5. หัวหนา้งานสามารถสรา้งแรงจงูใจใหก้บัลกูนอ้ง Gen Y และวางกลยทุธใ์นการท าให ้Gen Y ไดม้คีวามผกูพัน 

(Employee Engagement) ตอ่องคก์ร 
 

หวัขอ้การฝึกอบรม/สมัมนา: 
1. ความหมายของ Gen Y 
2. คณุลักษณะ พฤตกิรรมของ Gen Y  
3. วเิคราะห ์SWOT (จดุแข็ง จดุออ่น โอกาส อปุสรรคของ Gen Y 
4. กลยทุธก์ารบรหิารการจัดการลกูนอ้ง Gen Y ใหไ้ดท้ัง้ใจไดท้ัง้งาน 
5. สไตลข์องหัวหนา้ที ่Gen Y ตอ้งการ 
6. กลยทุธก์ารพฒันาศกัยภาพของลกูนอ้ง Gen Y ใหเ้กดิประโยชนส์งูสุดตอ่องคก์ร 
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http://www.hipotraining.co.th/
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• กลวธิกี าจดัจดุออ่นของ Gen Y 
• กลวธิสีรา้งจดุแข็งให ้Gen Y 

7. กลยทุธก์ารสรา้งแรงจงูใจใหก้บัลกูนอ้ง Gen Y 
8. กลยทุธก์ารสรา้งความผกูพันกบัลกูนอ้ง Gen Y ใหม้ตีอ่องคก์ร (Employee Engagement) 
9. แนวทางการพัฒนาลกูนอ้ง Gen Y 
10. สรปุ / ถาม-ตอบ 

 

ประกาศนยีบตัร: บรษิทั ไฮโพ เทรนนิง่ แอนดค์อนเซา้ทแ์ทนซี ่จ ากดั 
 

อตัราหลกัสตูร (ตอ่ 1 ทา่น) 

ช าระภายใน 23 มถินุายน 2563 

ประเภท คา่สมัมนา  VAT 7% หกั ณ ทีจ่า่ย 3 %  รวมจา่ยสุทธ ิ กรณีไมม่หีนงัสอืหกั ณ ทีจ่า่ย 

บคุคลท ัว่ไป 4,500.00 315.00 135.00 4,680.00 4,815.00 

สมาชกิ HIPO 4,300.00 301.00 129.00 4,472.00 4,601.00 

พเิศษ! ช าระภายใน 8 มถินุายน 2563 (โอนเงนิ หรอื แฟกซส์ าเนาหนา้เช็ค) 

ประเภท คา่สมัมนา  VAT 7% หกั ณ ทีจ่า่ย 3 %  รวมจา่ยสุทธ ิ กรณีไมม่หีนงัสอืหกั ณ ทีจ่า่ย 

บคุคลท ัว่ไป 4,300.00 301.00 129.00 4472.00 4,601.00 

สมาชกิ HIPO 4,000.00 280.00 120.00 4,160.00 4,280.00 

 วธิกีารช าระเงนิ:  

1. โอนผ่านบัญชธีนาคาร ดังนี้ 
1.1 ธนาคารกรุงเทพ สาขาซอยอาร ีบัญชสีะสมทรัพย ์เลขที ่127-4-66322-6 

1.2 ธนาคารไทยพาณชิย ์บัญชอีอมทรัพย ์สาขาพหลโยธนิ เลขที ่014-2-63503-8 

          ชือ่บัญช ีบรษัิท ไฮโพ เทรนนิง่ แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี ่จ ากัด   
          และแฟกซใ์บ Pay in และหนังสอืรับรองหัก ณ ทจ่ีาย (ถา้ม)ี ที ่0-2615-4479  

          พรอ้มระบุชือ่บรษัิท เบอรต์ดิต่อของท่าน ชือ่หลักสตูรและวันอบรม 
2.  ช าระดว้ยเช็คสัง่จ่าย บรษัิท ไฮโพ เทรนนิง่ แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี ่จ ากัด (ส านักงานใหญ)่ 

3.  หัก ณ ทีจ่่าย 3% เลขประจ าตัวผูเ้สยีภาษี 0-1055-48105-59-0 
     บรษิทั ไฮโพ เทรนนิง่ แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี ่จ ากดั   

     40/81 ซอยอนิทามระ 8 ถนนสุทธสิารวนิจิฉยั แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรงุเทพฯ 10400 

4. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการไมค่นืเงนิทีไ่ดช้ าระมาแลว้   
 

รายละเอยีดเพิม่เตมิ กรณุาตดิตอ่: 
บรษัิท ไฮโพ เทรนนิง่ แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี ่จ ากัด 

โทรศัพท:์ 02-615-4499, 02-615-4477-8    

แฟกซ:์ 02-615-4479 Hotline: 086-3183151-2 
เว็บไซต:์ www.hipotraining.co.th  

อเีมล:์ hipotraining@gmail.com  
ไอด ีไลน์: hipotraining 
Facebook : www.facebook.com/HIPOtraining  
 

 

 

 

 

 

 
อบรม, สมัมนา, ลกูนอ้ง Gen Y , บรหิารลูกนอ้ง , บรกิารลกูนอ้ง Gen Y , การจูงใจลกูนอ้ง  
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