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หวัหนา้งานกบัการใหค้าํปรึกษา 

 
 

 

 

 

 

 

หลกัการและเหตผุล  

 เน่ืองด้วยองค์กรท่ีเจริญเติบโตอยา่งก้าวกระโดดในปัจจบุนันี ้จึงทําให้เกิดปัญหา “ช่องวา่งของวยั-Generation Gap” ของ

บคุลากร ประกอบกบัปัจจยัแวดล้อมตา่ง ๆ ท่ีเปลีย่นแปลงอยา่งรวดเร็ว จึงทําให้ “คนรุ่นหวัหน้า” กบั “คนรุ่นพนกังาน-ลกูน้อง” มีกระบวนการ

คิด วิธีการทํางาน และวิธีการสือ่สาร เกิด “จดุกระทบ- Crack” ท่ีกินใจกนั จึงทําให้อตัราการลาออก อยูร่่วมงานได้ไมน่าน เกิดขึน้อยา่งมากใน

หลากหลายองค์กร 

มีคํากลา่วโทษหวัหน้างานวา่ “พนกังานอยากเข้ามาทํางานเพราะองค์กร แตล่าออกไปเพราะหวัหน้า”  ก็เพราะตา่งไมรู้่จกั

กนัอยา่งลกึซึง้ดีพอ ปัจจบุนันี ้พนกังานลาออกเพราะพฤติกรรมและความเป็นตวัตนสว่นตวั”  และหากพนกังานไมไ่ด้รับการแนะตระหนกัให้

เขาคิดให้ถ้วนถ่ีด้วยกระบวนการให้คําปรึกษา รังแตจ่ะเกิดการสญูเสยีหลายอยา่งตามมา ไมว่า่จะเป็นองค์กร หวัหน้างาน และตวัพนกังานเอง 

ดงันัน้ อยา่มวัเสยีเวลา หาวา่ใครถกูใครผิดอยูเ่ลย เอาเป็นวา่ เอาเวลาท่ีมีคา่นัน้ มาหาทาง “แก้ไข-พฒันา” นา่จะดีท่ีสดุ  

 

วัตถุประสงค์: เพ่ือให้ผู้ เข้ารับการฝึกอบรม 

• เข้าใจดีใน “พฤตกิรรมและความเป็นตวัตน” ของคนตา่งวยั (Gen X & Gen Y) 

• ใช้เทคนิคทางจิตวิทยาในการให้คําปรึกษาเพ่ือรักษาความคดิชัว่วบูในการตดัสินใจลาออก  

• สัง่งาน มอบหมายงาน และทํางานร่วมกนักบัคนตา่งวยั (Gen X & Gen Y) ได้อยา่งเหมาะสม ไมเ่กิดปัญหา “จดุกระทบ - 

Crack” ท่ีนําไปสะสม จนเกิดการ “ถอดใจ” ลาออก 

• เกิด “ความผกูพนั - Engagement” ระหวา่งคนและองค์กร ไมว่า่จะวยัไหน หรือตําแหนง่หน้าท่ีระดบัใด 

 

หัวข้ออบรมสัมมนา 

• NLP คืออะไรและการผสมผสานกบัวิธีการให้คําปรึกษาแบบ Counseling 

1. สร้างสมัพนัธภาพกบัลกูน้อง 

2. สํารวจและทําความเข้าใจกบัปัญหา 

3. เสนอแนะแนวทางแก้ปัญหา 

4. สมยอมกบัแนวทางแก้ปัญหาของตวัพนักงาน 

5. สูก่ารวางแผนในการแก้ปัญหาร่วมกนั 

6. สรุปและสิน้สดุการให้คําปรึกษา  

 

 

 

 
หลกัสูตร หวัหนา้งานกบัการใหค้าํปรึกษาและสรา้งแรงจูงใจใหก้บัลกูนอ้ง 

หลกัสูตร 1 วนั 
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• การให้คาํปรึกษา (Counseling) คืออะไร วตัถปุระสงค์และผลลพัธ์ตอ่องค์กร  

- Confidentiality เก็บความลบั 

- Open Mind to Listening เปิดใจรับฟัง 

- Unconditional Positive Regard ยอมรับโดยไมมี่เง่ือนไข 

- Not Making Any Decision ไมต่ดัสินใดๆ 

- Show Sincerity แสดงความจริงใจ 

- Empathy แสดงความเห็นใจ 

- Lean, Listen & Look Interested แสดงทา่ทีฟังด้วยความสนใจ 

• 10 ทักษะของการเป็นท่ีปรึกษาสาํหรับหัวหน้างาน (ฝึกปฏิบัต)ิ 

1. ทกัษะการใสใ่จ   6. ทกัษะการให้กําลงัใจ 

2. ทกัษะการถาม   7. ทกัษะการสรุปความ 

3. ทกัษะการเงียบ (ฟัง)  8. ทกัษะการเปิดใจ 

4. ทกัษะการสะท้อนกลบั  9. ทกัษะการเสนอแนะ 

5. ทกัษะการทวนความ  10. ทกัษะการชีผ้ลท่ีตามมา 

• เรียนรู้ “พฤตกิรรมและความเป็นตวัตน” ของคนตา่งวยั (Gen X & Gen Y) 

- วิถีชีวิต 

- กรอบความคดิ 

- วิธีการทํางาน 

- ความสนใจ 

- เป้าหมายชีวิต 

- ฯลฯ 

• เทคนิคการกระตุ้นให้ “ฉกุคดิ” ก่อนจะตดัสินใจลาออกของพนกังาน 

1. เทคนิค “ถ่านไฟเก่า”  

2. เทคนิค “เส้นทางท่ีผา่นมา” 

3. เทคนิค “ปเูสฉวน”  

4. เทคนิค “Free Look” 

5. เทคนิค “ค้นหา”  

6. เทคนิค “เงินตราหรือวา่ยศถา” 
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• 3 เร่ืองท่ีหวัหน้างานต้องเรียนรู้และริเร่ิมทําทนัที – 3 ส. (สภาพแวดล้อม-ส่ือสาร-สานสมัพนัธ์) 

- 1. สภาพแวดล้อมในการทํางาน (แปลก(ใหม)่-เปิด(โอกาส)-โปร่งใส(ตรวจสอบได้)  

     กรณีศึกษาองค์กรท่ีประสบความสาํเร็จในการปรับเปลีย่นสภาพแวดล้อมในการทํางานให้โดนใจ Gen Y 

     Workshop : หาความเป็นไปได้ในการปรับเปลีย่นสภาพแวดล้อมในการทํางานขององค์กรเรา 

- 2. สือ่สาร ประกอบด้วยเทคนิค ดงันี ้

     2.1. การสัง่งาน มอบหมายงาน (3C : Challenge-Chance-Cheer up) 

     ชม VDO Clip การสัง่งาน มอบหมายงาน 

     Role play : การสัง่งาน มอบหมายงานให้เหมาะกบั Gen Y 

     2.2. การสอนงาน (3S : Share-Show me-Sharpen me) 

      ชม VDO Clip การสอนงาน       

     Role play : การสอนงานให้เหมาะกบั Gen Y 

- 3. สานสมัพนัธ์ 

     3.1. การเฉลิมฉลองและงานเลีย้ง 

     3.2. การพบผู้บริหาร 

     3.3. การเป็นบคุคลสําคญั 

• ข้อสรุปในการรักษาให้คนตา่งวยัทํางานร่วมกนัและอยูก่บัองค์กรให้นาน ๆ 

• พนักงานเข้ามาทาํงานเพราะองค์กร แต่พวกเขาลาออกไปเพราะหัวหน้างาน 
• Employee come to work because the organization, but they resigned because supervisor. 

 
วิทยากร อาจารย์พรเทพ  ฉันทนาว ี(ตามไฟล์เอกสารแนบ) 

การศึกษา 
• ปริญญาโท จิตวิทยาอตุสาหกรรมและองค์การ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
ประสบการณ์ทาํงาน 
• ผู้ อํานวยการหลกัสตูรพฒันานกัขาย บริษัท มหวฒัน์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จํากดั  
• ผู้ อํานวยการฝ่ายพฒันาทรัพยากรบคุคล กลุม่บริษัท ทีซีซี แคปปิตอล กรุ๊ป   
• ผู้จดัการฝ่ายฝึกอบรมการตลาดและการขาย เครือโอสถสภา 

• ท่ีปรึกษาและวิทยากรด้านทรัพยากรบคุคล 

วิธีการฝึกอบรม – สมัมนา 

 การบรรยาย / กิจกรรมกลุม่, / Clip VDO / Role play 
 

จํานวนผู้ เข้าอบรม 30 ทา่น  
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 อตัราคา่บรกิารจดัอบรมภายในองคก์ร 
                      (รวมคา่วทิยากร , คา่เอกสารและคา่เดนิทาง) 

คา่อบรม  ราคากอ่น VAT VAT 7% ภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย  
3% 

ราคาสทุธ ิ

คา่สมัมนาภายในองคก์ร 35,000 2,450 (1,050) 36,400 

วิธีการชําระคา่อบรม 
1. โอนผา่นบัญชธีนาคาร ดังนี้ 

1.1  ธนาคารกสกิรไทย บัญชสีะสมทรัพย ์สาขาเดอะมอลลบ์างกะปิ เลขที ่732-2-458238 
          ชือ่บัญช ีหจก.โปรเฟสชัน่แนล เทรนนิง่ โซลชูัน่  
          และแฟ็กซใ์บ Pay-in และหนังสอืรับรองหัก ณ ทจีา่ย (ถา้ม)ี ที ่0-29030080 ext.9330 
          พรอ้มระบชุือ่บรษัิทของทา่น และชือ่หลักสตูร 

1.2 ชําระดว้ยเช็คบรษัิท สัง่จา่ย หจก.โปรเฟสชัน่แนล เทรนนิง่ โซลชูัน่ (Professional Training Solution 
Ltd, Partnership) 
 

รายละเอยีดเพิม่เตมิ กรณุาตดิตอ่: คณุอรัญญา 080-2545660 
Professional Training Solution 
Tel  02-1753330, 086-6183752  
Fax.  02-9030080 ext.9330 
www.ptstraining.in.th 
อเีมล ์ info.ptstraining@gmail.com, ptstraining3@gmail.com 
ต้องการจัดแบบ In-house Training ภายในองค์กร ตดิต่อ คุณอรัญญา 086-8929330 

 
 
หมายเหต ุ  

กรณียกเลิกการเข้าสมัมนากรุณาแจ้งลว่งหน้า 7 วนัก่อนวนัสมัมนา มิฉะนัน้จะต้องชําระ 30% ของราคาคา่สมัมนา 

ค่าฝึกอบรม สามารถหกัค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบคุคลได้ 200% ของค่าใช้จ่ายจริง 

(พระราชกฤษฎีกาฉบบัท่ี 437 ใช้ 19 ตลุาคม พ .ศ.2548 เป็นต้นไป) 

  
กรณีหกัภาษี ณ ท่ีจา่ย หจก.โปรเฟสชัน่แนล เทรนน่ิง โซลขูัน่   

เลขท่ี 89/161 หมูบ้่านพฤกษาวิลล์ 23 ซ.พระยาสเุรนทร์ 21 แยก 3  

แขวงบางชนั เขตคลองสามวา  กรุงเทพฯ 10510 

เลขประจําตวัผู้ เสียภาษี 0103553030100 

 
 

mailto:info.ptstraining@gmail.com


 

5 Professional Training Solution |  www.ptstraining.in.th 
 

หวัหนา้งานกบัการใหค้าํปรึกษา 

 

แบบฟอร์มยนืยนัการจดัอบรม 

หลกัสูตร หวัหนา้งานกบัการใหค้าํปรึกษาและสรา้งแรงจูงใจใหก้บัพนกังาน 
สง่มาที ่email : ptstraining3@gmail.com หรอื Fax 02-9030080 ext.9330 

   
 บรษิทั_______________________________________________________________________________ 

   ท่ีอยู่ออกใบกาํกบัภาษี__________________________________________________________________ 

   _____________________________________________________รหสัไปรษณยี_์____________________ 

  ชื่อผูป้ระสานงาน (HR)____________________________โทรศพัท ์_______________________ต่อ_______ 

   Fax: _________________________     E-mail: _____________________________________________  

  วนัสมัมนา____________________________________________________________________________ 

รายชื่อผูเ้ขา้อบรม 

1. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) _______________________________________________________________ 

ตําแหน่ง: ___________________________________ __________________________________ 

 

2. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) _______________________________________________________________ 

ตําแหน่ง: ___________________________________ __________________________________ 

3. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) _______________________________________________________________ 

ตําแหน่ง: ___________________________________ __________________________________ 

 
4. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) _______________________________________________________________ 

ตําแหน่ง: ___________________________________ __________________________________ 

 
 
 
 
 
หมายเหต ุ กรณียกเลิกการเขา้สัมมนากรุณาแจง้ล่วงหนา้ 7 วนัก่อนวนัสัมมนา มิฉะนั้นจะตอ้งชาํระ 30% ของราคาค่า

สัมมนา    ค่าฝึกอบรม สามารถหกัค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบคุคลได้ 200% ของค่าใช้จ่ายจริง 

(พระราชกฤษฎีกาฉบบัท่ี 437 ใช้ 19 ตลุาคม พ.ศ. 2548 เป็นต้นไป)  

 

 


