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 หลักสูตร  กลยทุธ์การบริหารและการจงูใจลกูน้อง 
 

วันที ่29  มิถุนายน  2561  เวลา 9.00 น. – 16.00 น. 

 ณ โรงแรม St.James  ซอยสุขุมวิท 26 ใกล้ BTS พร้อมพงษ์  กทม **สถานท่ีอาจมีการเปล่ียนแปลง 

วิทยากร : อาจารย์สมบัติ   น้อยหว้า 

หลักการและเหตุผล 
 

 ผู้บังคับบัญชาเป็นบุคคลท่ีส าคัญย่ิงในองค์กร เพราะมีหน้าท่ีท้ังบริหารคนและบริหารงาน พร้อมๆ กัน 
ผลงานของเขาจะมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่ ขึน้อยู่กับว่าเขารู้จักองค์กรของเขาดีเพียงใด ถ้าเขามุ่งงาน
เพียงประการเดียว ไม่ให้ความส าคัญกับคนในองค์กร จะบังเกิดผลเสียหายท้ังต่อตนเอง เน่ืองจากไม่ได้รับการยอมรับ
จากผู้ร่วมงานและต่อองค์กร จะมีผลงานท่ีด้อยคุณภาพหรือผลผลิตตกต า่ เป็นต้น   
      ผู้บังคับบัญชายคุใหม่ จะเป็นผู้บริหารท่ีรอบรู้เร่ือง "คน" และเอาใจใส่ผู้ใต้บังคับบัญชา โดยใช้จิตวิทยา
รวมท้ังวิจารณญาณในการวิเคราะห์พฤติกรรมของคนตามหลักจิตวิทยาในด้านความคิด ความต้องการตลอดจนการ
แสดงออกด้วย กิริยาท่าทางและการพูดจา สังเกตพฤติกรรมท้ังในส่วนบุคคลและพฤติกรรมของกลุ่มว่าพฤติกรรม
เหล่านั้น มีเหตุผลใดมาเก่ียวข้อง หรือมีปัญหามาจากเร่ืองใด เม่ือวิเคราะห์เหตุและผลแห่งปัญหานั้นได้ถกูต้องชัดเจน 
ผู้บริหารจะต้องคิดค้นวิธีการแก้ปัญหาอย่างเหมาะสม ใช้อุปสรรคและปัญหานั้นเป็นโอกาสในการพัฒนาคน พัฒนา
งานและพัฒนาตนเองได้อีกด้วย 
      การน าแรงจูงใจมาประยกุต์ใช้ด้วยวิธีการจูงใจผู้ใต้บังคับบัญชานั้นเป็นงานอย่างหน่ึงของหัวหน้าหรือ
ผู้บังคับบัญชา นั่นคือ การใช้จิตวิทยาและศิลปะจูงใจผู้ อ่ืนให้ปฏิบัติงานเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายอันเดียวกันผลงานของ
หัวหน้าเกิดขึน้จากผลงานของลูกน้องท่ีร่วมใจร่วมแรงท าให้ แบบว่า “ลูกน้องดัน หัวหน้าดึง” ซ่ึงหมายถึง ลูกน้องมี
ส่วนส าคัญในการผลักดันให้งานของหัวหน้า ประสบผลส าเร็จ ส่วนหัวหน้าเองจะมีส่วนในการส่งเสริมสนับสนุน
ลูกน้องให้มีหน้าท่ีและต าแหน่งงานท่ีดีขึน้ พบว่ายงัมีหัวหน้างานหลายต่อหลายคนท่ีหลงผิดคิดว่าผลงานท่ีเกิดขึน้นั้น
มาจากตนเองเพียงฝ่ายเดียว ลูกน้องกเ็ป็นแค่ผู้ช่วยคนหน่ึงเท่านั้น เป็นหัวหน้าท่ีเน้นการบริหารงานของตนเป็นหลัก
ไม่สนใจในการบริหารลูกน้องในทีม  
       ดังนั้น เพ่ือให้การท างานเป็นไปอย่างราบร่ืน ผู้เป็นผู้บังคับบัญชาหรือหัวหน้างาน จึงไม่ควรละเลยท่ีจะใส่ใจ
ในความคิดความรู้สึกของลูกน้อง การบริหารคนควบคู่ไปกับการบริหารงาน ซ่ึงหน้าท่ีงานอย่างหน่ึงท่ีผู้บังคับบัญชา
หรือหัวหน้าพึงปฏิบัติ นั่นกคื็อ การหาวิธีจูงใจลูกน้องในการท างานโดยใช้หลักจิตวิทยา ท้ังนี ้การจูงใจลูกน้องให้
ท างานให้นั้นมิใช่เร่ืองยากท่ีผู้บังคับบัญชาหรือหัวหน้างานจะท าไม่ได้ ซ่ึงหลักสูตรนีไ้ด้น าเสนอเทคนิคง่าย ๆ ในการ
จูงใจลูกน้องด้วยวิธีการท่ีทันสมยั เหมาะกับสภาวะปัจจุบันอีกด้วย 
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วัตถุประสงค์ของการฝึกอบรม 

1. เพ่ือให้หัวหน้า/ผู้บังคับบัญชา เข้าใจความต้องการของมนุษย์ และปฏิบัติต่อผู้ใต้บังคับบัญชาด้วยทักษะ
ด้านการปกครองคน 

2. เพ่ือให้ผู้เข้าอบรมสามารถน าความรู้ท่ีได้ไปประยกุต์ใช้ในการเป็นผู้น าท่ีมีทักษะและความสามารถ ในการ
บริหารลูกน้อง สร้างผลงานให้องค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3.  เพ่ือสร้างขวัญก าลังใจให้กับตัวเอง ในฐานะหัวหน้า/ผู้บังคับบัญชาเพ่ือบริหารทีมงานให้มีประสิทธิผล 
ได้รับการยอมรับจากผู้ใต้บังคับบัญชามากขึน้ 

หัวข้อสัมมนา 

          *เทคนิคการเข้าใจลกูน้อง และเข้าถึงลกูน้อง – ท าอย่างไรหัวหน้าจะผกูใจลกูน้องได้ใจจริงๆ 

*จิตวิทยาการปรับตัวของหัวหน้าเข้าหาลกูน้อง-ปรับตัวอย่างไรให้ลกูน้องยอมรับในตัวหัวหน้า 

*คุณเป็นหัวหน้างานแบบใด – เรียนรู้สไตล์ตนเอง เพ่ือปรับปรุงให้เหมาะกับการท างาน และตัวลกูน้อง 

*การจูงใจ และการชมเชย – การจูงใจและการชมเชยต้องท าอย่างไร 

*การกล่าวตักเตือน และการลงโทษ – สถานการณ์เช่นนีหั้วหน้าหลายคนไม่กล้าเผชิญ 

*กิจกรรม Work shop “การว่ากล่าวตักเตือนลกูน้อง” 

*การบริหารและการสร้างแรงจูงใจ 

                      • จิตวิทยาการใช้แรงจูงใจ 

                        • การน าจิตวิทยามาใช้ในการสร้างทัศนคติ 

*กระบวนการบริหารให้ได้ใจและได้งานจากลกูน้อง 

รูปแบบการอบรม 
1.       การบรรยายเนือ้หา  
2.       Work shop สร้างสถานการณ์ 
3.       เกมแลกเปล่ียนความคิดเห็นซ่ึงกันและกัน 
4.       Role Playing ให้เห็นสถานการณ์จ าลอง  
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วิทยากร           อาจารย์ร่มฉัตร  แย้มละออ 
ต าแหน่งงานปัจจุบัน         ผู้เช่ียวชาญงานทรัพยากรบุคคลมากกว่า 15 ปี 

ทีป่รึกษาระบบงานทรัพยากรบุคคล 
วิทยากรอิสระ 
กรรมการผู้จัดการ บริษัท สรีมาเอ็นเตอร์ไพรส์ จ ากดั 

ประวัติการศึกษา 
•  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  สาขาภาษาอังกฤษธุรกิจ 
•  มหาวิทยาลัยรามค าแหง  คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์   สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 

ประสบการณ์การท างาน 

    •  อาจารย์งานวางแผนยทุธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล  วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม 

    •  อาจารย์ด้านภาษาอังกฤษสู่ AEC.  วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม 

    •  งานบริหารทรัพยากรบุคคลภาคเอกชน 

 

 

ค่าใช้จ่ายในการอบรมหักลดหย่อนภาษไีด้ 200 % 

      ฟรี** ค่าเอกสารประกอบการอบรม ค่าอาหารว่าง 2 มือ้ อาหารกลางวนัและใบรับรองวุฒิบัตร 
สถานภาพ ค่าลงทะเบียน ภาษมีูลค่าเพิม่ 7% ภาษหีัก ณ ทีจ่่าย 3 % ราคาสุทธิ 

สมัคร 1 ท่าน 3,900 280 120 4,160 

สมัคร 3 ท่าน ๆ ละ 3,300 231 99 3,432 

 

ส ารองที่น่ัง  ติดต่อเพิม่เติมได้ที ่ 
คุณธนนันท์     0906450992 , 0896060444, Line :  hrdzenter     คุณอิศราภรณ์  089-773-7091 
www.hrdzenter.com ,E-mail : hrdzenter@gmail.com ,  www.facebook.com/hrdzenter,  IG : hrd_zenter 
วิธีการช าระเงนิ  
เช็คส่ังจ่ายในนาม   บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จ ากัด 
โอนเงนิเข้าบัญชนีาม  บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จ ากัด  
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>> ธนาคารไทยพาณิชย์  สาขาเซ็นทรัลพลาซาลาดพร้าว บัญชีออมทรัพย์  เลขที่  206-237-1740 
(กรุณาส่งส าเนาใบฝากเงนิ พร้อมใบสมัครมายังบริษัทเพ่ือยนืยันการช าระเงนิ และใช้เป็นหลักฐานการสมัครทางอีเมล์  : 
hrdzenter@gmail.com, Line : hrdzenter  
(ผู้เข้าอบรมรับผิดชอบค่าธรรมเนียมการโอนเงนิข้ามจังหวัด)  
 

 
 
 
 
 

 

การแจ้งยกเลิก: 1. ผู้สมัครสามารถทีจ่ะยกเลิกการเข้าอบรมได้ ในกรณีทีท่่านยกเลิกก่อนวันงาน 10 วัน  โดยไม่เสีย
ค่าใช้จ่าย 

2. กรณีทีท่่านแจ้งยกเลิกก่อนวันสัมมนาก่อนวันงาน 1-7 วัน บริษทัฯ จะหักค่าธุรการ ร้อยละ 30 ของค่าสมัคร  
3.และในกรณทีี่ท่านยกเลิกในวันสัมมนาหรือไม่มาตามทีส่่งใบสมัครมาแล้ว   บริษัทฯจะไม่คืนเงินใด ๆ  ทั้งส้ิน   หรือ
หากท่านยงัไม่ช าระค่าสัมมนา  ทางบริษัท ต้องขอเกบ็ค่าธุรการจ านวน  30 %  ทนัท ี   
ต้องการจัดอบรมรูปแบบ In-house  Training  ภายในองค์กร    ติดต่อคุณจ๋ิว  090 645 0992, 089 606 0444,  Line :  

hrdzenter     www.hrdzenter.com,  E-mail : hrdzenter@gmail.com  

ท่ีอยูใ่นการออกเอกสารหกั ณ ท่ีจ่าย 
ในนามบริษทั  ศูนยส่์งเสริมและพฒันาทรัพยากรมนุษย ์จ ากดั  (ส านกังานใหญ่) 
เลขท่ี  171/162  ซอยพทุธบูชา  39 แยก 1-1 
แขวงบางมด  เขตทุ่งครุ  กรุงเทพฯ  10140 

เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษี  010 5555 113 021 
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