
12 FEBRUARY BE 2561 ASIAN IDENTITY CO.,LTD

AI NEWSLETTER Vol.11

จดหมายข่าวจาก ASIAN IDENTITY ทีมที่ปรึกษาด้านการพัฒนาองค์กรและทรัพยากรมนุษย์มืออาชีพของเอเชีย เพื่อส่งต่อความรู้ 
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เสริมทักษะการพิจารณาคน 
บทความการบริหารองค์กรสไตล์เอเซีย                  ผู้เขียน Katsuhiro Nakamura 

ขอต้อนรับสู่ Newsletter ฉบับเดือนกุมภาพันธ์ครับ ไม่ว่าที่บริษัทไหนก็มี “พนักงานที่มีปัญหา” แน่นอนครับ “มีผู้จัดการบาง
คนมีปัญหาบางอย่าง ไม่รู้ว่าควรให้ออกจากบริษัท หรือให้ความรู้และเชื่อมั่นในตัวผู้จัดการคนนั้นดี?” เวลาผมไปพบลูกค้าตาม
บริษัทต่างๆ มักจะมีการหยิบยกเรื่องนี้ขึ้นมาเป็นประเด็น แน่นอนครับว่าไม่มีคําตอบใดเป็นคําตอบที่ดีที่สุดสําหรับปัญหานี้ ถ้า
เช่นนั้น พวกเราควรมีหลักการในการมองปัญหาเหล่านี้อย่างไรดีครับ 

“มองอย่างโอบอ้อมอารี” หรือ “มองอย่างเย็นชา” 

ขอเปลี่ยนเรื่องสักเล็กน้อยนะครับ ก่ อนหน้านี้ที่ญี่ปุ่นเคยมีปัญหาหนึ่งกลายเป็นประเด็นถกเถียงกันในอินเตอร์เน็ตครับ คนไทย
อาจจะไม่ค่อยได้ยินเรื่องแบบนี้นะครับ เรื่องมีอยู่ว่า คุณได ทาเมซูเอะ ซึ่งเป็นอดีตนักกรีฑาได้เขียนอธิบายแนวคิดของคําว่า 
“ความพยายาม” ลงบนทวิตเตอร์ ทําให้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์มากมายครับ 

ขอสรุปง่ายๆ คือ เขากล่าวว่า “ความคิดที่ว่า ไม่ว่าใครก็สามารถประสบความสําเร็จได้หากพยายาม เป็นความคิดที่ผิดมหันต์ 
คุณสามารถเป็นนักกีฬาโอลิมปิกได้หรือไม่ สิ่งนี้ขึ้นอยู่กับพันธุกรรม และ สิ่งแวดล้อมซึ่งมีผลมากกว่า 90%” ผู้คนใน
อินเตอร์เน็ตต่างแสดงความไม่เห็นด้วยกับความเห็นข้างต้น เช่น “ไม่ควรพูดจาโผงผาง” “คนเป็นผู้สอน ห้ามมองข้ามความ

สําคัญของกความพยายาม” เป็นต้น ในทางกลับกันก็มีผู้แสดงความเห็นในอีกแง่มุมหนึ่งจํานวนมาก เช่น “ถ้าพิจารณาอย่าง
สุขุมเยือกเย็น มันก็เป็นเรื่องจริง” ทุกท่านมีความเห็นเกี่ยวกับประเด็นนี้อย่างไรครับ 

ที่จริง ประเด็นนี้มี 2 มุมมองปะทะกันอยู่ ไม่สามารถเรียกว่าการอภิปรายได้ กล่าวคือ ฝ่ายหนึ่งมีแนวคิดการวิเคราะห์สภาพ
การณ์ต่างๆอย่างสุขุมเยือกเย็น หรือที่เรียกว่า “ทฤษฎีแบบพรรณนา” ส่วนอีกฝ่ายมีแนวคิดมองหาว่าถ้าจะให้ดีควรจะเป็น
อย่างไร หรือที่เรียกว่า “ทฤษฎีแบบตีกรอบ” “ปัจจัยด้านพันธุกรรมมีส่วนสําคัญต่อการประสบความสําเร็จในการเป็นนักกีฬา” 
เราสามารถกล่าวได้ว่าความคิดนี้ถูกต้องหากพิจารณาจากหลักตรรกะอย่างไร้อคติ แต่ ความคิดที่ว่า “ไม่ว่าใครก็สามารถ
พัฒนาตนเองได้ถ้าพยายาม” ก็ถูกต้องตามหลักจริยธรรม กล่าวคือ “ถูกต้องทั้งสองแนวคิด” ครับ 

ผมยกตัวอย่างข้างต้นขึ้นมา เพราะ เวลาที่พวกเราถกกันเรื่องการจัดการทรัพยากรบุคคล มุมมองทั้งสองนี้มักจะเข้ามาปะปน
กัน ทําให้พวกเรากลัดกลุ้มครับ 

แนวคิดที่เชื่อว่า “คนเราสามารถพัฒนาเติบโตได้แน่นอน” เป็นแนวคิดที่ยอดเยี่ยมครับ และยิ่งถ้าเป็นหัวหน้างานก็ยิ่งต้อง
พิจารณาคนด้วยความโอบอ้อมอารีและเชื่อมั่น ในทางกลับกัน ถ้าคุณรับผิดชอบงานด้านการบริหารองค์กร แล้วทํางานโดยใช้
แนวคิดนี้อย่างเดียวก็อาจจะถูกมองว่าขาดวิจารณญาณได้ในบางครั้ง การตัดสินใจอย่างสุขุมเยือกเย็น เช่น การมองว่า “ถ้า
บุคคลากรไม่สามารถพัฒนาตนเองให้ทัดเทียมกับระดับการเติบโตขององค์กรได้ องค์กรก็ไม่สามารถประเมินคะแนนดีให้บุคคล
นั้นๆได้” ก็มีความสําคัญเช่นเดียวกัน สมมุติว่าองค์กรตั้งเป้าหมายทางธุรกิจไว้ 130% แต่ “ถ้าทุกคนมีผลงานเติบโตเพียง 
101%” องค์กรก็ไม่สามารบรรลุเป้าหมายได้ การประเมินเหตุการณ์อย่างสุขุม ในกรณีนี้ก็คือ การคัดสรรบุคลากรที่น่าจะทําผล
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เราจําเป็นต้องเป็นผู้นําตนเองให้ได้ก่อนที่จะเป็นผู้นําผู้อื่น  

กล่าวคือ การมีความมุ่งมั่นอันแรงกล้าในการผลักตัวเองให้เดินก้าวไปข้างหน้า  

เมื่อมีคนมองเห็นความมุ่งมั่นที่ชัดเจน คนที่คอยมองอยู่จะเกิดความรู้สึก “อยากเดินตามไปด้วย”  

ซึ่งสิ่งนี้ที่คือเงื่อนไขแรกสุดของคนที่เป็นผู้นําที่ทําหน้าที่ขับเคลื่อนผู้อื่น 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งานเติบโตได้ 130% ไว้ แล้วนําพนักงานใหม่เข้ามาทํางานแทนคนที่เติบโต
เพียงแค่ 101% ก็เป็นวิธีบริหารงานที่เกิดขึ้นจริง กล่าวคือ เราจําเป็นจะต้อง
มี “ทักษะการมองสิ่งต่างๆทั้งสองแง่มุม” 

โดยทั่วไป ผู้ที่อยู่ในตําแหน่งที่ใกล้เคียงกับการเป็นหัวหน้าแผนกทั้งหลาย
จําเป็นต้องพัฒนาบุคลากรโดยมองพวกเขาอย่างโอบอ้อมอารี แต่ถ้าได้รับ
ตําแหน่งผู้บริหารระดับสูง ก็จําเป็นต้องรู้จักมององค์กรโดยรวมอย่างสุขุม
เยือกเย็น ส่วนองค์กรที่มีขนาดเล็กนั้น ผู้จัดการส่วนใหญ่มีหน้าที่ทั้งสอง
ประการข้างต้น ดังนั้นจึงกลัดกลุ้มใจเมื่อแนวคิดทั้งสองเข้ามาบีบคั้น แต่สิ่งนี้
เป็นการฝึกทักษะการบริหารที่ดี การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลนั้นเป็น
งานที่มีความขัดแย้งกันเอง การสามารถมองบุคลากรด้วยสายตาที่โอบอ้อม
อารี และสุขุมเยือกเย็นได้นั้นเป็นปัจจัยสําคัญที่จะทําให้คุณเติบโตในฐานะ
หัวหน้างานครับ 

DATABASED HR = ใช้ฐานข้อมูลในการทําความเข้าใจบุคลากร 

ระยะหลังมานี้ มีการนํา Big Data และ AI มาใช้ในทุกๆสาขาการงาน งานด้าน 
HR ก็ไม่ได้ถูกยกเว้นแต่อย่างใด สิ่งนี้สื่อถึงแนวโน้มการทําความเข้าใจ
บุคลากรด้วยมุมมองที่ค่อนข้าง “สุขุมเยือกเย็น” ครับ ทาง HR ก็ใช้
เทคโนโลยีนี้ ทําให้สามารถวัดประเมินและคาดการณ์เหตุบางอย่างได้จาก
ข้อมูลจํานวนหนึ่งทีมี เรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับกรณีของนักกีฬาโอลิมปิกเมื่อสักครู่
นี้นะครับ แนวโน้มข้างต้นนี้เรียกว่า Databased-HR ครับ 

ในปัจจุบัน สาขางานทางด้าน HR ที่นํา Databased-HR มาใช้ให้เกิดประโยชน์
มากที่สุดก็คือ สาขางานด้าน “การสรรหาบุคลากร” ครับ เช่น มีบริษัท IT ที่
อเมริกา และญี่ปุ่นใช้ AI ในการสัมภาษณ์ผู้สมัคร และตรวจสอบ Resume 
มากขึ้น มีผลวิจัยแสดงให้เห็นว่า มนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตที่มี Bias (อคติ) ได้ ง่าย 
ดังนั้นการตัดสินคนอย่างถูกต้องในเวลาอันจํากัดนั้นเป็นงานที่ยากมากหาก
กรรมการสัมภาษณ์ไม่ได้รับการฝึกฝนมาอย่างจริงจัง แต่แน่นอนว่าระหว่าง
กระบวนการสรรหานั้น เราจําเป็นจะต้องมีบางขั้นตอนที่ใช้คนเป็นผู้พิจารณา 
และคนยังจําเป็นต้องเป็นผู้พิจารณาว่าผู้สมัครเหมาะกับองค์กรหรือไม่ ทั้งนี้ 
การที่น ําเทคโนโลยีมาเป็นผู้ตัดสินแทนคนในบางขั้นตอนนั้นช่วยเพิ่ม
ประสิทธิภาพโดยรวมได้จริงอย่างปฏิเสธไม่ได้ครับ

นอกจากนี้ ก็มีการนําฐานข้อมูลมาใช้ประโยชน์ด้าน “การพัฒนาบุคลากร” 
และ “การพัฒนาองค์กร” มากขึ้นครับ เช่น เครื่องมือวัดประเมินการเติบโต
ของบุคลากร และเครื่องมือวัดระดับการมีส่วนร่วมในทีม เป็นต้น เครื่องมือ
เหล่านี้ทําให้สามารถวัดระดับ “การเติบโต” และ “ความกระตือรือร้น” ซึ่งเคย
มองไม่เห็นด้วยตา ออกมาเป็นตัวเลขที่มองเห็นได้ เรามักกล่าวกันว่า “เราไม่
สามารถควบคุมสิ่งที่วัดประเมินไม่ได้” การกําหนดเกณฑ์แล้ววัดสิ่งต่างๆออก
มาเป็นตัวเลขอาจจะทําให้ผู้คนหันมาสนใจด้านการพัฒนาตนเองมากขึ้น 
เหมือนกับที่เราตั้งเป้าหมายจะลดนํ้าหนักหลังจากที่วัดนํ้าหนักของตนเอง
ครับ

เรามักมองว่า โลกของ HR คือโลกแห่งการใช้ประสาทสัมผัส และบุคลากร HR 
จํานวนมากก็ไม่ถนัดงานด้านข้อมูล และ IT ดังนั้นในอดีตวงการ HR เองจึง
ล่าช้าด้านการใช้ฐานข้อมูลให้เป็นประโยชน์ ผู้คนในวงการการตลาดต่างก็
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มุมพูดคุยกับทีม 

Asian Identity

■อยากให้ทีม Asian Identity แนะนําหนังสื อ
อ่านที่น่าสนใจสําหรับผู้ที่ทํางานด้านการ
บริหารจัดการหน่อยครับ (2) 

■ ʼWork Rules!ʼ 
    By Laszlo Bock 

อาจจะมีหลายท่านที่ได้อ่าน ‘Work Rules!’ แล้ว 
เนื่องจากนี่เป็นหนังสือที่หัวหน้าฝ่าย HR ของ 
Google เขียนเล่าถึงการสรรหา การพัฒนา และ
การประเมินบุคลากรในบริษัท Google ค่ะ 
Laszlo Bock มีประสบการณ์การทํางานที่ 
McKinsey และ GE จากนั้นในปี 2006 เขาเข้า
ทํางานที่ Google เขาเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียง
เนื่องจากเป็นคนเดียวที่วางโครงสร้างระบบ HR 
ปรับปรุง และดําเนินการจนกระทั่งสามารถเพิ่ม
จํานวนพนักงานจาก 6,000 คนเป็น 60,000 
คนได้  
เขาเล่าถึงที่มาที่ไปของการนําระบบ HR ที่มี
ความยุติธรรม และโปร่งใสเข้ามาใช้งาน รวมทั้ง
การใช้งานจริง และการประเมินอย่างละเอียด 
เนื้อหาในหนังสือไม่ได้เป็นการกล่าวชม Google 
แต่เขาเล่าอย่างละเอียดว่าเขานํานโยบาย HR 
ของ Google มาปรั บใช้ในระบบ HR ที่หน้างาน
จริงอย่างไรบ้าง เราคิดว่านี่เป็นหนังสือเล่มหนึ่ง
ที่จะทําให้ผู้ดูแลงานด้าน HR ได้รับไอเดียในวิธี
การนําระบบ HR ต่าง ๆ เข้ามาใช้งาน และวาง
โครงสร้างใหม่ได้จริงค่ะ 

ทีมบ.ก.จดหมายข่าว AI อยากทําความรู้จักและ
พูดคุยกับผู้อ่านทุกท่านมากขึ้น เราจึงได้เปิดมุม
พูดคุยกับทีม AI มุมใหม่ขึ้นมา เพื่ อเป็นพื้นที่ใน
การตอบคําถามจากผู้อ่าน หรือเปิดให้้ผู้อ่าน
สามารถส่งเรื่องราวหรือความเห็นเกี่ยวกับ 
HR&HRD เข้ามาแชร์กันค่ะ
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ทํางานด้วยหลักการ PDCA โดยอ้างอิงจากฐานข้อมูลที่ มีจนเป็นเรื่องปกติไปแล้ว ดังนั้นยุคสมัยที่ HR ควรบริหารงานโดยใช้
ประโยชน์จากหลัก IT ก็กําลังคืบคลานเข้ามาเช่นเดียวกัน ผู้บริหาร และ HR จําเป็นต้องระลึกไว้ว่า ในอนาคต การมองสิ่งต่างๆ 
“อย่างโอบอ้อมอารี” และ “สุขุมเยือกเย็น” พร้อมทั้งบริหารจัดการงาน HR โดยใช้ฐานข้อมูลนั้นจะเริ่มกลายเป็นสิ่งที่จําเป็นครับ 

ID MAP – เครื่องมือประเมินที่ทําให้เห็นระดับพัฒนาการของบุคลากร 

เครื่องมือประเมินที่ทาง Asian Identity พัฒนาขึ้นเพื่อทําให้เห็นระดับพั ฒนาการของพนักงานชาวไทย และเพื่อยกระดับการ
พัฒนาบุคลากร แบบประเมินนั้นมีทั้งฉบับภาษาญี่ปุ่น ภาษาอังกฤษ และภาษาไทย ทําการวัดประเมินคุณลักษณะเด่น และทักษะ
ความสามารถของพนักงาน ทําให้รู้ว่าควรพัฒนาพนักงานในด้านใดอย่างชัดเจน นอกจากนี้ หากสมาชิกทุกคนในทีมทําแบบ
ประเมินนี้ ก็จะสามารถนําผลการประเมินมาใช้ในการวางมาตรการปรับปรุงความสัมพันธ์ของพนักงานภายในองค์กร และ
พัฒนาความสามัคคีในทีมได้ด้วย ท่านสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ info@a-identity.asia 

ติดตามบทความอื่น ๆ ที่น่าสนใจ จาก ASIAN IDENTITY ได้ที่ www.facebook.com/asian.identity 

แนะนํา AI College เวิร์คชอบสัมมนาเปิดในเดือน
กุมภาพันธ์ และมีนาคมนี้ 
CROSS-CULTURAL COMMUNICATION WORKSHOP สําหรับคนไทยและ

คนญี่ปุ่น 
อบรมวันพุธที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 (คอร์สหนึ่งวันเต็ม) ค่าอบรม THB 8,000 
เราจะสร้างการทําความเข้าใจ มุมมอง ความไว้ใจ รวมถึงสร้างวัฒนธรรมทีมในการอยู่ร่วมกันได้อย่างไร เมื่อสมาชิกในทีมประกอบด้วยคน
ที่มาจากพื้นเพที่ต่างกัน มาจากสิ่งแวดล้อมการทํางาน และความเชื่อในวิธีการทํางานที่ต่างกัน ย่อมนําไปสู่ความเสี่ยงในการเข้าใจผิด ผิดใจ
กัน หรือความผิดพลาด อคติในการอยู่ร่วมกันโดยไม่รู้ตัว คอร์สนี้มาร่วมกันเรียนรู้และพูดคุยถึงวิธีการทําความเข้าใจความแตกต่าง และวิธี
การจัดการความแตกต่างนี้ เพื่อให้สามารถทํางานและสื่อสารกันอย่างเข้าใจในใจเขาใจเรา การก้าวข้ามความคิดอคติระหว่างคนไทยและญี่ปุ่น 
สู่การทําความรู้จักกันในตัวตนปัจเจกบุคคลนั้น ๆ และการดูแลแก้ไขปัญหาในทีมอย่างสร้างสรรค์ รวมถึงร่วมกันออกแบบกิจกรรมเพื่อส่ง
เสริมความเข้าใจและความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างคนไทยและคนญี่ปุ่นในทีม หรือในองค์กรของเราร่วมกันค่ะ โดยคอร์สนี้จัดให้มีผู้เข้าร่วมอบรมมี
ทั้งคนไทยญี่ปุ่น เพื่อให้เกิดการแชร์ความคิดเห็นและเปิดประเด็นพูดคุยถึงวิธีิคิดร่วมกัน เพื่อนําไปสู่การต่อยอด Action Plan ในการทํางานที่
ใช้ได้จริงค่ะ 
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Facilitators: (ภาษาไทยและญี่ปุ่น) 
Thiranart Napapruekchart 
Senior Consultant, Asian Identity 
ที่ปรึกษาและวิทยากรด้านการสร้างวัฒนธรรมองค์กร และการ
สร้างความเชื่อมโยงระหว่างพนักงานองค์กรและปรัชญาองค์กร 
หลังจากจบการศึกษาระดับปริญญาโทจากประเทศญี่ปุ่น ได้
ทํางานด้านการลงทุน และดูแลจัดการโปรเจคการลงทุนร่วม (JV) 
รวมถึงจัดตั้งบริษัทร่วมลงทุนไทยญี่ปุ่นไทยและเป็นตัวกลาง

ทํางานร่วมระหว่างสองฝ่าย 

Ryo Fujioka 
Consultant, Asian Identity 
จบการศึกษาด้านภาษาและวัฒนธรรมไทยจากประเทศญี่ปุ่น และ
ได้เข้าโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาที่มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ 
รวมถึงได้เข้าร่วมและจัดกิจกรรมร่วมกับนักศึกษาไทย

CONTENTS (1-Day Course) 

วันเวลา: 21 ก.พ. 2561 (9.00-17.00) 
เนื้อหาในหลักสูตร: 
• เข้าใจถึงความแตกต่างในแนวคิดและ
วัฒนธรรมการทํางานที่เกิดขึ้นได้ผ่าน 
Cultural Map 

• เรียนรู้ Framework วิธีคิด มองและ
วิเคราะห์เพื่อจัดการปัญหาภายในทีม 

• เข้าใจและเข้าถึงความเป็นตัวตนของแต่ละ
ปัจเจกบุคคล (Individual Value) 

• ออกแบบกิจกรรมทีม/องค์กรเพื่อสร้าง
วัฒนธรรมในการร่วมมือกัน

http://www.facebook.com/asian.identity
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HR COLLEGE (ติวเข้มคน HR) หลักสูตร A การสรรหาและพัฒนาพนักงาน

ในองค์กร 
อบรมวันศุกร์และเสาร์ที่ 16-17 มีนาคม 2561 (คอร์สสองวันต่อเนื่อง) ค่าอบรม THB 12,000 

งานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR) ได้เข้ามามีบทบาทกลายเป็นส่วนหนึ่ งให้ ผู้นําองค์กรใช้ในการวางกลยุทธ์เพื่อการ
เติบโตและการพัฒนาขององค์กร แต่ในประเทศไทยนั้นหลักสูตรที่เปิดโอกาสในการพัฒนาและยกระดับทักษะความรู้ของงาน
ด้านทรัพยากรบุคคลโดยเนื้อหาครอบคลุมยังมีไม่มากนัก 

ในหลักสูตรนี้ ท่านจะได้พบกับที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญจากประเทศญี่ปุ่นที่จะมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์และถกปัญหาด้าน
ทรัพยากรบุคคล รวมถึงการให้ความรู้ และเทคนิคที่จําเป็น เพื่อเป็นกําลังสําคัญในการพัฒนาองค์กรให้กับผู้เข้าร่วมทุกท่าน 

CUSTOMER VALUE WORKSHOP เพิ่มยอดขายอย่างชาญฉลาดด้วย

เทคนิคการบริหารจัดการลูกค้า 
อบรมวันศุกร์และเสาร์ที่ 23 มีนาคม 2561 (คอร์สสองวันต่อเนื่อง) ค่าอบรม THB 3,500 

เวิร์คชอบลงลึกกับเทคนิควิธีการบริหารจัดการลูกค้า เพียงเข้าใจลูกค้าให้ถึงแก่น การเพิ่มยอดขายก็ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป มา
ร่วมเรียนรู้ในคอร์สสัมนาที่จะให้คุณมากกว่าความรู้วิชาการ เพราะสิ่งที่คุณจะได้กลับไป คือ เทคนิคพร้อมแผนการจัดการลูกค้า 
ผ่านกิจกรรม Interactive อาทิเช่น LEGO® SERIOUS PLAY® สร้างจุดขายให้โดดเด่น และโดนใจลูกค้า ด้วยเทคนิค Customer 
Value 
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หัวข้อในหลักสูตร (9:00~17:00） 

วันที่ 1: ภาพรวมโลกงาน HR และการสรร
หาบุคคลากร 
- กลยุทธ์ นโยบาย หน้าที่และบทบาทของ HR 
- HR portfolio
- กลยุทธ์การคัดคนที่ใช่ ทักษะการ
สัมภาษณ์
- การวิเคราะห์ศักยภาพที่แท้จริง (Talent
Assessment)

วันที่ 2: HRD & OD 
- การพัฒนาบุคคลากร 
- OJT & Off-JT การจัดการฝึกอบรม 
- ปรัชญาองค์การ และวัฒนธรรมองค์กร

Lecturer: Shimizu Sowa 
CEO&Founder, Talented People Laboratory Inc. 
จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเกียวโต ด้านจิตวิทยาดํารง
ตําแหน่งผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลที่บริษัทที่ปรึกษาด้าน
สรรหาชั้นนําของประเทศญี่ปุ่น ซึ่งมีลูกค้ามากกว่า 100 บริษัท 
รวมถึงประสบการณ์จัดอบรมให้กับบริษัทชั้นนําในประเทศญี่ปุ่น
มากมาย เช่น Recruit Inc., Lifenet Insurance Co., และ Open 
House Co. 

Lecturer: Katsuhiro Nakamura 
CEO&Founder, Asian Identity Co.,Ltd. 
ที่ปรึกษามากประสบการณ์เกี่ยวกับการจัดการ และพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลสําหรับนริษัทในประเทศเอเชียมากกว่า 10 ปี 
สร้างทีมงานที่มีความผสมผสานทั้งไทยและญี่ปุ่นจากหลาย
หลายสาขาเพื่อตอบโจทย์เกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรบุคคล

Facilitators: (ภาษาไทยและญี่ปุ่น) 
วรวีร์ เรืองอร่ามรัตน์ 
Senior Consultant, Asian Identity 
ที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านการสร้างความผูกพันของลูกค้าและ
การพัฒนาองค์กร โดยมีประสบการณ์ในการเป็นที่ปรึ กษาในการ
วางกลยุทธ์องค์กรทั้งในภาครัฐและเอกชน เน้นในด้านการสร้าง
นวัตกรรมองค์กร และการสร้างความมีส่วนร่วมทั้งกับแบรนด์ 
และพนักงานภายในองค์กร 

ณัฐการ ธีระลีลา 
Consultant, Asian Identity 
ที่ปรึกษาผู้ เชี่ยวชาญเรื่องการพัฒนาทรัพยกรบุคคล การ
ทําความเข้าใจและวิเคราะห์ตัวตนและการสร้างแรงจูงใจให้กับ
พนักงาน โดยคุณณัฐการเป็น Certified LEGO® SERIOUS 
PLAY® Facilitator

CONTENTS (1-Day Course) 

วันเวลา: 23 มี.ค. 2561 (9.00-17.00) 
เนื้อหาในหลักสูตร: 
• Customer Discovery: เข้าใจลูกค้าของ
คุณมากขึ้นและออกแบบคุณค่าให้กับ 
Product ของคุณเชิงลึก 

• Create Differentiation: เข้าใจจุดแข็งและ
สร้างความแตกต่างให้กับ Product ของ
คุณ 

• Customer Loyalty: เรียนรู้วิธีบริหาร
จัดการลูกค้าเพื่อสร้างประสบการณ์และ
ความผูกพันที่ยั่งยืน
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ติดต่อทีม Asian Identity 
ทางทีมงานจัดทําจดหมายข่าวนี้ขึ้นเป็นรายเดือน เพื่อส่งต่อความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการองค์กรและทรัพยากรมนุษย์ให้กับผู้ที่สนใจ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการ
ทํางานร่วมกับคนต่างเชื้อชาติ ภาษา วัฒนธรรม โดยเฉพาะคนไทยและคนญี่ปุ่น จะทําอย่างไรให้คนในทีมสามารถทํางานร่วมกันได้อย่างมีความสุข ใกล้ชิด เชื่อ
ใจและเข้าใจกันได้มากกว่าเดิม หวังว่าบทความเล็ก ๆ เหล่านี้ของเราจะเป็นประโยชน์ และสร้างรอยยิ้มและแรงบันดาลใจในการทํางานของคุณและทีมงานได้ค่ะ  
日本語版・สําหรับจดหมายข่าวภาษาญี่ปุ่น และฉบับย้อนหลัก:  http://asian-identity.com/newsletters/ 

สําหรับผู้ที่สนใจจะรับจดหมายข่าวจากเราเป็นประจํา หรือต้องการยกเลิกการรับจดหมายข่าว โปรดติดต่อทีมงานที่  info@a-identity.asia ค่ะ
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