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บริษัท ADVICS Asia Pacific Co.,Ltd. กับการ
“พัฒนาบุคลากรเพื่อส่งเสริมให้ธุรกิจเติบโต”
บทความสัมภาษณ์องค์กร

ผู้เขียน HITOMI OMAE

ADVICS เป็นเครือบริษัทชั้นนําด้านระบบเบรกสําหรับรถยนต์ที่มีความโดดเด่นในวงการธุรกิจ มีบริษั ท ADVICS Asia Pacific
Co.,Ltd. (หรือในชื่อย่อว่า “ADSAP”) ดูแลกิจการโดยรวมในประเทศไทยและอินโดนีเซีย และวางแผนขยายรากฐานกิจการเพื่อ
รองรับความต้องการใน ภูมิภาค ASEAN ซึ่งกําลังเติบโตอย่างต่อเนื่อง วันนี้ทีม Asian Identity ได้รับโอกาสในการสัมภาษณ์
คุณ Koike ผู้จั ดการทั่ วไป และคุณธวัช รองประธานบริษัทเกี่ยวกับนโยบายและแนวคิดขององค์กรในส่วนที่เกี่ยวกับการพัฒนา
บุคลากรค่ะ

ซ้าย: คุณ Hideaki Koike, General Manager
ขวา: คุณธวัช ดลขุนทด, Vice President
Corporate Planning Department, ADVICS Asia Pacific Co.,Ltd.

AI:

รบกวนช่วยเล่าถึงความเป็นมาของธุรกิจ และการริเริ่มพัฒนาบุคลากรของทางบริษัทให้ฟังด้วยค่ะ

คุณ KOIKE (จากนี้ใช้ 'KOIKE'):

ADVICS พัฒนา ผลิต และจําหน่ายระบบเบรกสําหรับรถยนต์ให้แก่บริษัทผู้ผลิตรถชื่อดัง

ทั่วโลก ในฐานะที่เราเป็นบริษัทใน TIER 1 ครับ โดยADSAP เป็นฐานในการบริหารจัดการธุรกิจในอาเซียน รับผิดชอบดูแลบริษัท
4 แห่งในเครือ ซึ่งรวมถึงบริษัทที่เป็นโรงงานผลิตในไทย และอินโดนีเซียด้วยครับ
ผมย้ายมาทํางานที่ไทยในปี 2013 ตอนนั้นเป็นช่วงสําคัญของธุรกิจในอาเซียนของเราพอดีครับ ตอนนั้นเรากําลัง
จะก่อตั้งบริษัทขึ้นเป็นโรงงานผลิตในประเทศไทยเพื่อรองรับตลาดอาเซียนที่กําลังจะเติบโตครับ
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ADSAP ได้กําหนดวิสัยทัศน์ และพันธกิจด้านการบริหารองค์กร ADVICS ในอาเซียน และได้กําหนด ASEAN Master
Plan เพื่อบรรลุเป้าหมายข้างต้น ทั้งนี้ พนักงานทุกคนต่างก็ปฏิบัติงานไปในทิศทางเดียวกันทุกวัน ผมรับผิดชอบงานด้าน
การวางแผนบริหาร ระหว่างที่จัดทํา Master Plan

ผมก็เริ่มมองเห็นโจทย์ที่ว่า เราจะพัฒนาพนั กงานให้ เติบโตอย่างรวดเร็ว

ตามทันระดับการเติบโตขององค์กรตามที่วางแผนไว้ได้อย่างไร “องค์กร คือ บุคคล” ผมคิดว่าการพัฒนาบุคลากรนี่แหละ
ครับที่เป็นหนึ่งในปัจจัยสําคัญในการบรรลุเป้าหมายของบริษัท ผมจึงส่งเสริมนโยบายการพัฒนาบุคลากรเรื่อยมา เส้นกราฟ
การเติบโตของพนักงานที่บริษัทคาดหวังนั้นสูงมาก ผมคิดว่าตามปกติแล้วคนเราเรียนรู้เติบโตจากประสบการณ์ครับ แต่ผม
คิดว่าเราจําเป็นต้องมีนโยบายด้านการพัฒนาบุคลากรที่จริงจังเพื่อที่บุคลากรจะได้เติบโตได้เร็วขึ้นจนถึงระดับที่บริษัทคาด
หวังครับ
คุณธวัช (จากนี้ใช้ 'ธวัช'):

เดิมที ADSAP ก็มีระบบงานด้านการพัฒนาบุคลากรอยู่แล้วครับ เราเตรียมงบค่าอบรมพนักงาน

ไว้ พนักงานสามารถยื่นเรื่องให้บริษัทสนับสนุนค่าอบรมคอร์สที่ตนสนใจได้ครับ แต่ระบบนี้ไม่เห็นว่าส่งผลต่องานอย่างไร และ
ผมเห็นว่ามีหลายครั้งที่ไม่เห็นผลหลังอบรม และบางครั้งพนักงานก็อาจจะไม่รู้ว่าตนควรเรียนรู้ด้านใด เพราะฉะนั้นเราจึงจําเป็น
ต้องเชื่อมโยงเป้าหมายเข้ากับหลักการพัฒนาความสามารถที่บุคลากรจําเป็นต้องมีหากบริษัทต้องการบรรลุเป้าหมาย

เราจะพัฒนาพนักงานให้เติบโตอย่างรวดเร็วตามทัน
ระดับการเติบโตขององค์กรตามที่วางแผนไว้ได้อย่างไร
“องค์กร คือ บุคคล” ผมคิดว่าการพัฒนาบุคลากรนี่แหละครับ
ที่เป็นหนึ่งในปัจจัยสําคัญในการบรรลุเป้าหมายของบริษัท
AI:

มีการเริ่มแผนงานการพัฒนาอย่างไรบ้างคะ

KOIKE: มี 2 ประเด็นครับ อั นดับแรกคือเรื่อง “การพัฒนาให้บุคลากรสามารถพัฒนาสายอาชีพ (CAREER PATH) ได้อย่าง
หลากหลาย” ในอนาคต เมื่อเรามีพนักงานจํานวนมากขึ้น วิธีการทํางาน และ ค่านิยมในการทํางานก็จะมีความหลากหลาย แม้
ตําแหน่งงานจะมีอยู่อย่างจํากัด แต่ผมคิดว่าการใช้ความสามารถหรือเอกลักษณ์ของแต่ละคนให้เป็นประโยชน์เป็นสิ่งสําคัญ
มากครับ จากเดิมที่ทาง HR มีระบบพัฒนาสายงาน (CAREER PATH) สายเดียว คือ “MANAGEMENT COURSE” เราจึงได้เพิ่ม
โครงการพัฒนาสายงาน “PROFESSIONAL COURSE” เข้ามาเป็นการเพิ่มทางเลือกด้านการเติบโตในสายงานครับ
จากนั้น เราก็ได้เรียบเรียง “ความสามารถที่บริษัทต้องการให้พนักงานพัฒนา” ครับ มีด้วยกันทั้งหมด 6 ข้อ ซึ่งเรา
เรียกว่า Core Competency ครับ ได้แก่ “ความรู้เฉพาะทาง” “ความสามารถในการคิด” “ความสามารถในการทําสิ่งต่างๆให้
สําเร็จเสร็จสิ้น ” “ความสามารถในการมีอิทธิพลต่อผู้อื่น” “ความสามารถในการการสร้างความแข็งแกร่งให้แก่องค์กร” และ
“พฤติกรรมที่คาดหวัง” ครับ และเราได้กําหนดความสามารถที่บุคลากรในแต่ละตําแหน่งพึงมีด้วยครับ
AI:

มีการกําหนด COMPETENCY อย่างไรคะ

KOIKE:

เราพัฒนาระบบขึ้นโดยอ้างอิงระบบงาน HR ของสํานักงานใหญ่ที่

ญี่ปุ่นครับ เรามาปรับให้เข้ากับประเทศไทยครับ พวกเราอภิปรายร่วมกันแล้วแก้ไข
เพิ่มเติม แต่ที่จริงก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรใหญ่โตครับ เนื่องจากเราพบว่าความ
สามารถที่พึงมี หรือทัศนคติที่พึงมีในการทํางานนั้น โดยพื้นฐานแล้ว ไม่ว่าจะที่
ไทย หรือญี่ปุ่นก็ไม่ต่างกัน เช่น ความสามารถที่ MANAGER พึงมี เป็นต้น
ที่มา: ADVICS Asia Pacific Co.,Ltd.

ธวัช:

ทว่า คําว่า “Competency” มีความเป็นนามธรรมมากครับ พวกเรา

จึงเลือกที่จะเพิ่มคําอธิบายที่ชัดเจนเข้าไปด้วยเมื่อเราเผยแพร่หลักการเหล่านี้ใน
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ไทย นอกจากนี้เรายังรับฟังความเห็นของพนักงานไปพร้อมกันด้วยว่าพวกเขาต้องการพัฒนาความสามารถด้านใด เรา
ทําความเข้าใจแล้วปรับเข้ากับระบบงานครับ
AI:

หลังจากนั้น มีการวางระบบหรือแผนงานขั้นตอนอย่างไรต่อบ้างคะ

KOIKE: เมื่อกําหนด COMPETENCY เรียบร้อยแล้ว อันดับถัดมา เราก็ เริ่มปรับ “CAREER PATH” ให้มีความชัดเจนครับ ที่
ADSAP เรามีระบบการรวบรวมความเห็นพนักงานโดยที่ประธานบริษัทจะพูดคุยกับพนักงานทุก ๆ คนครั บ เมื่อพูดคุยแล้ วก็พบ
ว่ามีพนักงานจํานวนหนึ่ง “มองไม่เห็นว่าในอนาคตตนจะเติบโตไปในทิศทางใดใน ADVICS” อยู่ด้วยครับ
KOIKE:

ผมคิดว่า ที่จริง CAREER PATH คือการคิด

พยายาม และพัฒนาตนให้เป็นไปในแบบที่ตนต้องการ ไม่ใช่การรับ
สิ่งที่ผู้อื่นจัดให้เพียงอย่างเดียว
เราให้พนักงานคิดถึงภาพที่ตนอยากเป็นในช่วง 5 ปีหลัง
จากนี้ เขียนลงใน SHEET จากนั้นนํามาแชร์ให้หัวหน้างานและฝ่าย
HR ฟังเพื่อทําความเข้าใจถึงความแตกต่างระหว่างสภาพปัจจุบัน
กับสิ่งที่อยากเป็น จากนั้น บริษัทจะให้โอกาสต่างๆกับพนักงานโดย
อ้างอิงจาก SHEET นี้ ส่วนพนักงานก็จะสร้ างผลงานให้ดีเพื่อตอบ
สนองโอกาสเหล่านี้ เป็นระบบที่ทั้งสองฝ่ายดําเนินการโดยมีพันธะ
ที่มา: ADVICS Asia Pacific Co.,Ltd.

AI:

สัญญาต่อกัน และทําเช่นนี้ซํ้าไปเรื่อยๆอย่างต่อเนื่องครับ

แต่อาจจะมีบางคนที่ไม่รู้จะออกแบบเส้นทางอาชีพของตนอย่างไรดีใช่ไหมคะ

KOIKE: คิดว่าตอนแรกคงลังเลพอสมควรเลยครับ คนบางส่วนอาจจะคิดเรื่องนี้เป็นประจํา แต่ผมคิดว่าสําหรับคนส่วนใหญ่ นี่
เป็นโอกาสให้แต่ละคนได้คิดถึงอาชีพการทํางานของตนเป็นครั้งแรกเลยครับ
ธวัช:

บริษัทเรามีพนักงานหลากหลายครับ บางคนก็อยากเป็ น Manager บางคนก็อยากทํางานเดิมไปเรื่อย ๆ ครับ ไม่ใช่ว่า

ทุกคนอยากจะท้าทายตนเองเสมอไป เราได้รู้เรื่องเหล่านี้ตอนที่จะทําระบบนี้ครับ
คนเรามีแรงจูงใจแตกต่างกันไป บริษัทเองก็คิดว่าคนเรามีหลายรูปแบบ บางคนก็อยากเลื่อนตําแหน่ง พัฒนาสาย
งานของตนไปเรื่อย ๆ บางคนก็อยากทํางานที่ให้ความรู้สึกมั่นคงครับ ทว่าบริษัทอยากให้แต่ละคนเติมเต็มแรงจูงใจของตน
อุทิศตนให้บริษัทชื่อ ADVICS และทําให้ความตั้งใจของตนเป็นจริงครับ
ในทางกลับกัน เวลาที่บางคนพูดว่า “ผม/ดิฉันอยู่แบบนี้ก็ดีแล้ว” เราก็ต้องพิจารณาด้วยครับว่าเขาคิดอย่างนั้นจริง
หรือไม่ ประเด็นนี้ก็มีความสําคัญครับ เขาอาจจะพูดว่า “อยู่แบบนี้ก็ดีแล้ว” เพราะที่จริงเขาไม่พอใจบริษัทก็เป็นได้ครับ ถ้าฝ่าย
HR ตั้งใจรับฟัง ทําความเข้าใจถึงความในใจที่แท้จริง และช่วยแก้ปัญหา พนักงานอาจจะอยากท้าทายตนเองมากขึ้นก็ได้ครับ
HR จึงจําเป็นต้องพิจารณาประเด็นนี้ด้วยครับ
KOIKE: ความพยายามของ MANAGER เป็นปัจจัยสําคัญมากในการผลักดั นให้ CAREER PATH DESIGN SHEET สําเร็จเป็น
รูปเป็นร่างครับ ถ้าลูกน้องเป็นคนเขียนไม่เก่ง หัวหน้าก็ต้องชี้แนะ ดังนั้น การให้ความรู้แก่คนที่เป็นหัวหน้างานนี่แหละครับที่
สําคัญมาก การที่หัวหน้างานปฏิบัติหน้าที่ เช่น หัวหน้าหน่วยงานที่เล็กที่สุดในองค์กรรับฟังลูกน้อง และพัฒนาลูกน้องนั้น
เป็นการส่งเสริมองค์กร และส่งผลให้เราสามารถบรรลุเป้าหมายองค์กรได้ครับ ผมคิดว่าการที่ HR มุ่งมั่นให้ความรู้ MANAGER
อย่างเต็มที่จะส่งผลให้พนักงานสามารถออกแบบ CAREER PATH ได้ครับ
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มีการให้ความรู้อย่างไรบ้างคะ

KOIKE: เราเริ่มให้ความรู้โดยแยกเป็นของระดับต่าง ๆ จะได้เสริมสร้าง
COMPETENCY ทั้งหลายที่พนักงานในแต่ละระดับพึงมีครับ เราแบ่งระดับ

มุมพูดคุยกับทีม Asian
Identity

พนั ก งานออกเป็ น 4 ระดั บ ตั้ ง แต่ ร ะดั บ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบงาน ถึ ง ระดั บ
MANAGER และเราสื่อสารให้พนักงานในแต่ละระดับเข้าใจว่าบริษัทคาดหวัง
อะไรจากพนักงาน พนักงานจําเป็นต้องแสดงให้เห็นถึง COMPETENCY
ด้านใดบ้างจึงจะได้เลื่อนตําแหน่งในอนาคตครับ
เราใส่ใจอยู่เสมอว่าจะเพิ่มประสิทธิภาพการฝึกอบรมได้อย่างไรบ้าง

■อยากให้ทีม Asian Identity แนะนําหนังสื อ
อ่ า นที่ น่ า สนใจสํา หรั บ ผู้ ที่ ท ํา งานด้ า นการ
บริหารจัดการหน่อยครับ (5)

เราไม่ได้แค่จัดการอบรมซํ้าไปซํ้ามา 4 ครั้งครับ โดยเฉพาะกับพนักงานระดับ
Manager นั้น

ผมคิดว่าพวกเขามีประสบการณ์มากมาย และน่าจะมีสไตล์

การบริหารงานที่ตนภาคภูมิใจ ดังนั้นถ้าเราจัดอบรมแบบผิวเผิน พวกเขา

■

ʼThank You for Arguingʼ by Jay

Heinrichs

อาจจะไม่ รั บ ฟั ง อย่ า งจริ ง จั ง ผมคิ ด ว่ า ยิ่ ง มี ป ระสบการณ์ ก็ ยิ่ ง ต้ อ งย้ อ น

นั ก ธุ ร กิ จ หลายคน

พิจารณาตนเองให้ดี ผมคิดว่าประเด็นนี้สําคัญครับ เราจึงใช้แบบประเมินที่จะ

กังวลว่าตนบางครั้ง

ทําให้พวกเขาย้อนพิจารณาตนเองอย่างเป็นกลาง วิเคราะห์จุดแข็งและจุด

อ า จ จ ะ “ สื่ อ ส า ร

อ่อนของตนเอง และให้พวกเขาได้พิจารณาว่าจะเอาชนะจุดอ่อนของตนได้

ความคิ ด ของตนได้

อย่างไร โดยเราได้รับความร่วมมือจากบริษัท Asian Identity ครับ
ธวัช:

ไม่ ดี พ อ” “โน้ ม น้ า ว
คนอื่นไม่เก่ง”

ผมคิดว่า Manager คนไทยเองก็ได้แนวคิดใหม่ๆครับ แม้จะเป็น

หนั ง สื อ เล่ ม นี้ ก ล่ า ว

เรื่องที่พวกเขาคิดว่าพอรู้อยู่บ้างแล้ว เช่น วิธีสอนลูกน้อง หรือวิธีสร้างแรง

ถึงคําว่า Rhetoric

จู ง ใจในการทํา งานก็ ต าม ผมคิ ด ว่ า การเรี ย นรู้ ผ่ า นอภิ ป ราย หรื อ ทํา
กิจกรรมในสภาพแวดล้อมที่ถูกออกแบบมาอย่างดีเพื่อใช้ในการอบรม ทําให้
พวกเขาได้ “ตระหนักรู้” ถึงสิ่งต่างๆครับ ถ้ามนุษย์ไม่รู้จักตระหนักรู้ เราก็จะ
ไม่ พั ฒ นาครั บ ผมเองก็ ไ ด้ รู้ ถึ ง ประสิ ท ธิ ภ าพของการออกแบบสภาพ
แวดล้อมที่ช่วยให้ผู้เข้าร่วมเกิดการตระหนักรู้ครับ

ห รื อ ว า ท ศ า ส ต ร์
หมายถึง ศาสตร์การเรียนรู้เทคนิคการพูด
อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งมีมาแต่ยุคโบราณค่ะ
ว่ากันว่าบรรดาผู้นําทั้งหลายที่มีบทบาทใน
ยุ ค สมั ย ต่ า งทํา การขั บ เคลื่ อ นผู้ ค นโดยใช้
วาทศาสตร์อย่างชาญฉลาด

AI:

คุณคิดว่าการจัดการอบรมคนไทยต่างจากการจัดอบรมคน

จะทําอย่างไรผู้คนจึงจะตั้งใจฟังเราพูดในที่

ญี่ปุ่นอย่างไรคะ

ประชุม หรือนําเสนองาน ถ้าเราจะโน้มน้าว

ธวัช:

จบลง เราควรทําอย่างไรดี งานหนังสือเล่ม

ผมว่าการสร้างบรรยากาศให้สนุกสนานค่อนข้างจะสําคัญครับ ใน

เมืองไทย มีคอร์สอบรมแบบบรรยายมากมายครับ อาจารย์ที่พูดตลกจะได้
รับความนิยม ทั้งนี้ ต่อให้ผู้เข้าร่วมหัวเราะขําขัน และพอใจที่ได้เข้าเรียนก็ตาม
แต่ไม่รู้ว่าประสิทธิภาพทางการศึกษาเป็นอย่างไรนะครับ ควรที่จะได้คิดได้
ลองทําเองด้วย ถ้าเราสามารถผสมผสานวิธีการเหล่านี้เข้าด้วยกัน เราก็จะ
ได้ทั้งความสนุกและผลทางการฝึกอบรมครับ
KOIKE: การจัดอบรมโดยแยกเป็นของพนักงานแต่ละระดับเป็นการส่งเสริม
ด้าน TEAM BUILDING ในองค์ กรไทยด้ วยครับ นี่เป็นคุณประโยชน์อีก
ประการหนึ่งครับ เราจัดอบรมโดยให้ ADSMT (บริษัทผู้ผลิต) เข้าร่วมด้วย
เลยครับ ตามปกติพนักงานสองบริษัทก็ติดต่องานกันอยู่ครับ แต่การที่
พวกเขาได้มีประสบการณ์ทํากิจกรรมร่วมกันตอนที่ฝึกอบรม ส่งผลให้ต่าง
ฝ่ายได้สานสัมพันธ์ที่ดี ร่วมมือกันทํางาน ผมคิดว่าการจัดอบรมส่งผลให้
บริ ษั ท ทั้ ง สองมี ค วามสามารถในการทํา งานเป็ น ที ม กั น ได้ ม ากยิ่ ง ขึ้ น ด้ ว ย
ครับ

หัวหน้า หรือ อยากให้การประชุมอันยาวนาน
นี้ ไ ด้ อ ธิ บ ายถึ ง เทคนิ ค ด้ า นวาทศาสตร์ ซึ่ ง
สามารถนํา ไปใช้ ใ นชี วิ ต ประจํา วั น เหล่ า นี้ ไ ด้
และยั ง มี ก ารสอดแทรกเนื้ อ หาตลกขบขั น
ด้วย ดิฉันคิดว่าโดยปกติทั่วไปพวกเราอาจ
จะไม่ค่อยมีโอกาสได้เรียนรู้วิธีใช้คําพูด หรือ
สื่อสารค่ะ ก็เลยคิดว่าคราวนี้น่าจะเป็นโอกาส
ดี ที่ พ วกเราจะได้ เ รี ย นรู้ แ ละปรั บ ปรุ ง วิ ธี
สื่อสารของเราเองค่ะ
ทีมบ.ก.จดหมายข่าว AI อยากทําความรู้จัก
และพูดคุยกับผู้อ่านทุกท่านมากขึ้น เราจึงได้

เปิดมุมพูดคุยกับทีม AI มุมใหม่ขึ้นมา เพื่อเป็น
พื้นที่ในการตอบคําถามจากผู้อ่าน หรือเปิดให้้

ผู้อ่านสามารถส่งเรื่องราวหรือความเห็นเกี่ยว
กับ HR&HRD เข้ามาแชร์กันค่ะ
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ธวัช:

ASIAN IDENTITY CO.,LTD

การที่ HR ไปสํารวจดูการจัดอบรม ทําให้ HR เข้าใจหลาย ๆ เรื่องในองค์กรครับ และทําให้ค้นพบมุมมองใหม่ ๆ เช่น คน

นี้กังวลเรื่องการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา คนนี้มีภาวะผู้นําดีทั้ง ๆ ที่ตามปกติเขาดูเงียบ ๆ เป็นต้น ในทางกลับกัน มีบางครั้งที่
ฟังคนพูดแล้วทําให้รู้ว่า คน ๆ นั้นมีปัญหาในการบริหารจัดการลูกน้องครับ การทําความเข้าใจลักษณะพิเศษเหล่านี้ผ่านการจัด
อบรมก็จะช่วยให้ฝ่าย HR และพนักงานหรือหัวหน้างานที่อยู่หน้างานเข้าใจกันมากขึ้นด้วยครับ

เวลาที่บางคนพูดว่า “ผม/ดิฉันอยู่แบบนี้ก็ดีแล้ว”
เราก็ต้องพิจารณาด้วยครับว่าเขาคิดอย่างนั้นจริงๆหรือไม่ ประเด็นนี้ก็มีความสําคัญครับ
เขาอาจจะพูดว่า “อยู่แบบนี้ก็ดีแล้ว” แค่เพราะที่จริงเขาไม่พอใจบริษัทก็เป็นได้ครับ
ถ้าฝ่าย HR ตั้งใจรับฟัง ทําความเข้าใจถึงความในใจที่แท้จริง และช่วยแก้ปัญหา
พนักงานอาจจะอยากท้าทายและพัฒนาตนเองมากขึ้นก็ได้ครับ

AI:

ผมเข้าใจลักษณะการวางแผนงานที่ทั้งสองท่านร่วมมือกันแล้วครับ แล้วไม่ทราบว่าพบปัญหาในการผสาน

วัฒนธรรมไทยกับวัฒนธรรมองค์กรญี่ปุ่นเข้าด้วยกันไหมครับ
ธวัช:

ธุรกิจญี่ปุ่นมีกฎเกณฑ์ รักษาเวลา ทําทุกอย่างเป็นระบบ นี่คือภาพลักษณ์ธุรกิจญี่ปุ่นที่ทุกคนมี ผมคิดว่ าถ้าเราตั้งใจ

สื่อสารสิ่งเหล่านี้ไปในทิศทางเดียวกัน ก็ไม่ใช่ว่าจะสร้างสํานึกการมีวินัยในระดับเดียวกับคนญี่ปุ่นให้แก่คนไทยไม่ได้ครับ
KOIKE: การสื่อสารสําคัญมากนะครับ คนญี่ปุ่นมักจะคิดว่า “ต่อให้ไม่พูด อีกฝ่ายก็น่าจะเข้าใจ น่าจะปฏิ บัติตามได้” แต่คิดแบบ
นั้นไม่ได้ครับ เราต้องแชร์ให้ทุกฝ่ายเข้าใจอย่างชัดเจนว่าผลลัพธ์ที่ต้องการคืออะไร เพื่อให้คนไทย และ คนญี่ปุ่นประสานงานกัน
และไปยังเป้าหมายเดียวกัน นอกจากจะใช้เวลาพูดคุยตัวต่อตัวทีละคน ถ้าเราต้องการให้ทุกคนเข้าใจถึงเจตนา และแนวคิดเกี่ยว
กับแผนงานที่เราออกแบบ เราจําเป็นต้องปรับแปลงวิธีการสร้างความเข้าใจ เช่น เขียนลงกระดาษ ไม่ใช่บอกด้วยวาจาเฉย ๆ ถ้า
เราละเลยสิ่งนี้ ก็จะเกิดความคลาดเคลื่อนมากมายครับ ผมคิดว่าเวลาคนญี่ปุ่นสื่อสารกันเอง ก็ควรให้ความสําคัญกับประเด็นนี้
ด้วยครับ ทั้งนี้คนไทยใช้ภาษาและมีวัฒนธรรมต่างจากคนญี่ปุ่น ผมคิดว่าคนญี่ปุ่นควรใส่ใจในประเด็นนี้ยิ่งขึ้นไปอีกครับ
ธวัช:

ผมคิดว่าการไม่มองแบบเหมารวม (Stereotype) ก็สําคัญครับ คนไทยมักติดภาพว่า “คนญี่ปุ่นอยากได้ ข้อมูลไปเสีย

หมด” แต่ถ้าพิจารณาให้ดีแล้ว คนญี่ปุ่นที่เป็นอย่างนั้นจริงก็มี คนญี่ปุ่นที่ไม่เป็นแบบนั้นก็มี ทั้งคนญี่ปุ่นและคนไทยต่างก็มีความ
หลากหลายครับ ถ้าเราตัดสินคนจากภาพลักษณ์ บางครั้งเราอาจเข้าใจผิดและก่อให้เกิดความผิดพลาดเพราะไม่เข้าใจความคิด
ของคน ๆ นั้นอย่างถูกต้อง เราควรพยายามทําความเข้าใจคําพูด หรือการกระทําของคน ๆ นั้นด้วยความใส่ใจครับ
AI:

ขอบคุณมาก ๆ เลยค่ะ สําหรับการแบ่งปันแนวคิดและประสบการณ์ให้กับพี่น้องในแวดวง HR ของไทยผ่าน AI

NEWSLETTER ฉบับนี้ด้วยค่ะ สุดท้ายนี้ อยากขอให้ฝากข้อคิดเกี่ยวกับงาน HR ถึงผู้อ่านด้วยค่ะ
KOIKE: ผมคิดว่างาน HR เป็นงานที่ยากครับ ผมเคยมีประสบการณ์ทํางาน HR ที่ญี่ปุ่น พอย้ายมาที่ไทย ผมก็ได้
ประสบการณ์ด้านบัญชี และวางแผนธุรกิจซึ่งเป็นงานที่ต้องจัดการกับตัวเลขต่าง ๆ ครับ ทําให้ผมรู้สึกว่าตัวเลขมีคําตอบที่
ตายตัวแน่นอน แต่งาน HR ไม่มีคําตอบที่ถูกต้องที่สุดครับ อีกฝ่ายเป็นมนุษย์ซึ่งมีความรู้สึก ดังนั้น การหาข้อสรุปโดย
พิจารณาจากหลักเหตุผล และผลลัพธ์เพียงอย่างเดียวอาจจะไม่ใช่ทางออกที่ถูกต้องเสมอไปครับ งานนี้ก็เลยยากแต่ผมรู้สึกว่า
ก็เพราะว่ายากนี่แหละครับ การพยายามทําให้สําเร็จจึงเป็นเรื่องน่าสนุก และมีเสน่ห์น่าดึงดูดมากที่สุดครับ
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ธวัช:

ASIAN IDENTITY CO.,LTD

ความสุขของ HR คือตอนที่ได้เห็นพนักงานมีความสุขนี่แหละครับ เช่น ตอนที่ทุกท่านมีสีหน้าสดใสหลังจากอบรมเสร็จ

ผมคิดว่าความรู้สึกตอนที่เราสามารถทําให้ทุกคนได้มีช่วงเวลาที่ดีเป็นสิ่งที่น่ายินดีมากที่สุดสําหรับ HR ครับ
ทั้งนี้ การไปถึงจุดนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายเลยครับ ต่อให้เราชวนทุกคนเข้าอบรม แต่บางคนอาจจะยุ่ง เราก็ต้องโน้มน้าว
ต่ อ ให้ เราบอกทุ กคนว่ าหน้ าที่ ของ Manager คือ การพั ฒนาลู ก น้อ ง ก็ จ ะมี ค นค้ า นขึ้ น มาว่า ข้อ นี้ ไ ม่ ไ ด้ ร ะบุ อ ยู่ ใน Job
Description แต่ไม่ว่าอย่างไรก็แล้วแต่ เราก็ได้โน้มน้าวทุกคนอย่างไม่หยุดหย่อนว่า “เราจําเป็นต้ องได้รับความร่วมมือจาก
Manager ทุกคนในการส่งเสริมองค์กรให้แข็งแกร่ง” และได้เริ่ มสร้างวัฒนธรรมการพัฒนาบุคลากรขึ้นมาแล้วครับ ผมคิดว่า
ความพยายามชักจูงผู้คนให้มาเข้าร่วมกับเราอย่างสมํ่าเสมอเช่นนี้เป็นสิ่งสําคัญสําหรับ HR ครับ
KOIKE: ADSAP ต้องการพัฒนาพนักงานอย่างต่อเนื่องเพื่อเสริมสร้างบุคคลที่สามารถส่งเสริมให้บริษัทเติบโตครับ เราจะรับ
ฟังความเห็นของพนักงาน และจะจัดโครงการพัฒนาที่เห็นผลได้ดียิ่งขึ้นครับ นอกจากนี้ ไม่ใช่แค่ในไทยนะครับ บริษัทมอง
ว่าการนําสิ่งต่างๆที่เคยทําแล้วได้ผลดีไปปฏิบัติต่อในอินโดนีเซีย รวมทั้งการวางแผนยกระดับและพัฒนาภูมิภาคอาเซียนโดย
รวมนั้นเป็นพันธกิจของเราครับ พวกเราคนไทยและคนญี่ปุ่นจะร่วมมือกัน จะส่งเสริมให้พนักงานพัฒนาเติบโตยิ่งขึ้นไปครับ

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

แนะนํา AI College เวิร์คชอบสัมมนาเปิดในมิถุนายนนี้
เวิร์คชอบการคิดวิเคราะห์แบบหัวหน้าทีม - JI-ATAMA LOGICAL THINKING
WORKSHOP
อบรมวันศุกร์ที่ 6 มิถุนายน 2561 (คอร์สหนึ่งวันเต็ม) ค่าอบรม THB 6,000
เมื่อคุณต้องขึ้นมานําทีมและสร้างแผนกลยุทธ์เพื่อแข่งขันในโลกธุรกิจ ในโลกที่ข้อมูลถูกส่งต่อและเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็ว คุณจะใช้ข้อมูลที่มี
อยู่รอบตัวคุณมาวิเคราะห์ และคิดหาทางเลือกที่ดีที่สุด และสื่อสารมันออกไปให้ได้ประสิทธิภาพมากที่สุดได้อย่างไร

การสเตปก้าวขั้นต่อไปสู่ผู้นําทีมและผู้นําองค์กรด้วยทักษะการคิด วิเคราะห์ สร้างเฟรมเวิร์ค เพื่อค้นพบวิธีการใหม่ ๆ โอกาสใหม่ ๆ ในโลกการ

แข่งขันที่เปลี่ยนแปลงรวดเร็วนี้ผ่านทางการจัดระเบียบความคิด กับกิจกรรมที่ได้ออกแบบไว้เป็นอย่างดี เพื่อให้คุณพร้อมที่จะรับมือกับความ
ท้าทายที่คุณต้องพบเจอในการบริหารงาน มาร่วมเรียนรู้ทักษะการคิดวิเคราะห์ Logical Thinking และสร้างกระบวนความคิดในหลักสูตร JIATAMA มาเปลี่ยนจากการใช้ข้อมูลจากความรู้ เป็นการสร้างเฟรมเวิร์คเพื่อคิดวิเคราะห์ไปด้วยกันกับหลักสูตรสัมมนาเปิดจาก Asian
Identity ของเรา

หัวข้อในหลักสูตร
ช่วงเช้า
- ความแตกต่างการใช้ความรู้ กับการใช้ความคิดวิเคราะห์ในการทํางาน

- การใช้ทักษะการคิดวิเคราะห์เพื่อการ
ประมานการ (Guesstimation)
ช่วงบ่าย
- การสื่อสารให้เข้าใจภาพรวม

- การใช้กรอบทางความคิด (Framework)

Facilitator:
คุณเอกจิตต์ แจ่มใส

Manager, Asian Identity Co.,Ltd.
ที่ปรึกษามากประสบการณ์เกี่ยวกับ
ก า ร บ ริ ห า ร จั ด ก า ร อ ง ค์ ก ร แ ล ะ
พั ฒ นาธุ ร กิ จ รวมถึ ง การบริ ห าร
ทรั พ ยากรบุ ค คล สํา หรั บ บริ ษั ท ใน
ประเทศเอเชีย

เพื่อเชื่อมโยงไอเดียที่หลากหลาย
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เปิดผัง AI COLLEGE: PUBLIC WORKSHOP ของครึ่งปีหลัง 2018!
มาร่วมเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพของคุณไปด้วยกันกับเรา
ตารางอบรมและคอร์สที่เปิดเป็น PUBLIC WORKSHOP ในช่วงสิงหาคม-ธันวาคม 2018

สําหรับผู้สนใจ ติดต่อทางทีมงานของ Asian Identity ได้ที่
ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรม:

ติดต่อทีมงาน ทาง e-mail:

https://www.asian-identity.com/ai-college/

info@a-identity.asia

ติดต่อทีม Asian Identity
ทางทีมงานจัดทําจดหมายข่าวนี้ขึ้นเป็นรายเดือน เพื่อส่งต่อความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการองค์กรและทรัพยากรมนุษย์ให้กับผู้ที่สนใจ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการ
ทํางานร่วมกับคนต่างเชื้อชาติ ภาษา วัฒนธรรม โดยเฉพาะคนไทยและคนญี่ปุ่น จะทําอย่างไรให้คนในทีมสามารถทํางานร่วมกันได้อย่างมีความสุข ใกล้ชิด เชื่อ
ใจและเข้าใจกันได้มากกว่าเดิม หวังว่าบทความเล็ก ๆ เหล่านี้ของเราจะเป็นประโยชน์ และสร้างรอยยิ้มและแรงบันดาลใจในการทํางานของคุณและทีมงานได้ค่ะ
สําหรับผู้ที่สนใจจะรับจดหมายข่าวจากเราเป็นประจํา หรือต้องการยกเลิกการรับจดหมายข่าว โปรดติดต่อทีมงานที่ info@a-identity.asia ค่ะ
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