In-house Training Course

การสื่อสารและการทางานสไตล์ญี่ปุ่น
เพื่อสร้างความพึงพอใจในการทางาน
Japanese communication and work style for working
หลักการและเหตุผล
การทางานกับองค์การข้ ามชาติ ข้ ามวัฒนธรรม เป็ นเรื่ องท้ าทายความสามารถ ทัศนคติ ความเชื่อ วัฒนธรรม
ฯลฯ ของคนในชาตินนั ้ ๆ ต่อความสาเร็ จในการทาธุรกิจ สาหรับประเทศไทยแล้ ว ไม่อาจปฎิเสธได้ ว่า ประเทศญี่ ปนุ่
เป็ นนักลงทุนต่างชาติรายใหญ่ที่สดุ ในประเทศไทยเป็ นเวลากว่า 50 ปี ที่ผา่ นมา จวบจนปั จจุบนั ไทยกับญี่ปนุ่ เองนันก็
้ มี
สายสัมพันธ์ทางประวัติศาสตร์ การแลกเปลี่ยนที่ยาวนานนับตังแต่
้ สมัยอยุธยา อีกทังมี
้ แนวทางปรัชญาการบริหารงาน
ที่มีประสิทธิภาพและควบคุมงานอย่างมีระบบ และเป็ นที่ยอมรับในระดับสากล การเข้ ามาของบริษัทญี่ ปนที
ุ่ ่มีบทบาท
สาคัญในอุตสาหกรรม และเศรษฐกิจของไทย เมื่ อได้ นารู ปแบบวัฒนธรรม ค่านิยม แบบแผนในการทางานมาใช้ กับ
พนักงานชาวไทย จึงเป็ นเหตุที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ ในการศึกษาและเข้ าใจบริบท วัฒนธรรมการทางานแบบญี่ปนุ่
ผู้ที่ขาดความตระหนักในความแตกต่างทางวัฒนธรรม อาจทาบางสิง่ บางอย่างที่ก่อให้ เกิดความเข้ าใจผิด จน
อีกฝ่ ายต้ องขุ่นเคือง เกิดผลเสียหายต่อชื่อเสียงของตนเอง ขององค์กร และเป้าหมายทางธุรกิจที่ตงไว้
ั ้ หากพนักงานที่มี
โอกาสได้ ร่วมงานกับองค์การญี่ ปนุ่ เปิ ดใจ ศึกษาวัฒนธรรม จนเกิดความเข้ าใจ พร้ อมยอมรับ ปรับตัว ประสานความ
เหมือน หลอมรวมความต่างบางประการ ให้ เกิดความสมดุลสอดคล้ องกับวัฒนธรรมองค์การบริหารแบบญี่ ปนุ่ จะช่วย
สร้ างการสื่อสารภายในที่ ดี เข้ าใจมารยาทวัฒนธรรมที่ เป็ นพื น้ ฐานในการอยู่ร่วมกัน สามารถปฏิ บตั ิ งานให้ ค วาม
ร่วมมือได้ อย่างมีประสิทธิภาพ ก่อเกิดความพึงพอใจในการทางานทังสองฝ่
้
าย ดัง่ คากล่าวที่วา่ “เข้ าเมืองตาหลิ่ว ก็ต้อง
หลิว่ ตาตาม” อันส่งผลให้ ธุรกิจประสบความสาเร็จ
หลักสูตรนี ้จึงพัฒนาขึ ้น เพื่อให้ ผ้ เู ข้ าอบรมเรี ยนรู้ และเข้ าใจบริ บทของวัฒนธรรมญี่ ปนุ่ ที่มาของอุปนิสยั
ความคิด ความเชื่ อในการทางานขององค์ การญี่ ปนแบบเจาะลึ
ุ่
ก เพื่ อลดปั ญ หาความผิดพลาดจากการสื่อสารที่ มี
รากฐานมาจากความคิด ความเชื่ อของคนญี่ ปนุ่ ก่อให้ เกิดการปรับ เปลี่ยนวิธีการคิด การแสดงออกทางพฤติกรรม
สร้ างสัมพันธ์ ที่เหมาะสม ในการทางานร่ วมกันในองค์ การญี่ ปนุ่ ตลอดจนเรี ยนรู้ มารยาททางธุรกิจพื ้นฐาน เพื่ อนามา
ปรับใช้ ได้ อย่างเหมาะสม เสริมสร้ างความประทับใจและบรรยากาศในการทางานที่ดีทงภายในและภายนอกองค์
ั้
กร
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วัตถุประสงค์การเรียนรู ้
 เพื่อเปิ ดมุมมองของผู้เข้ าเรี ยนให้ เข้ าใจ และเห็นถึงความสาคัญของการปรับตัว ทัศนคติ การสื่อสารและ
พฤติกรรมในการทางาน เพื่อเปิ ดรับและพร้ อมกับการเปลี่ยนแปลง ในโลกไร้ พรมแดน และวัฒนธรรม
ข้ ามชาติในปั จจุบนั และพร้ อมรับมือต่อไปในอนาคต
 เพื่อสร้ างการรับรู้ การยอมรับ และความสาเร็จในการทางานกับองค์การญี่ปนุ่ ผ่านที่มาของวัฒนธรรม
และอุปนิสยั ของคนญี่ปนุ่ อย่างเจาะลึก
 เพื่อให้ ผ้ เู ข้ าเรี ยนได้ เรี ยนรู้วฒ
ั นธรรมในการทางานกับองค์กรญี่ปนุ่ เพื่อความสาเร็จในงาน อย่างมี
ความสุขบนพื ้นฐานของความเข้ าใจกัน
 เพื่อเสริมสร้ างพื ้นฐานของการสื่อสารที่ดี นาไปสูก่ ารทางาน ความร่ วมมือ ไว้ วางใจซึ่งกันและกัน ก่อ
เกิดความพึงพอใจในการทางานทังสองฝ่
้
าย
 เพื่อให้ เกิดประสิทธิภาพในการทางานที่ดี ลดความขัดแย้ ง ลดปั ญหาความผิดพลาดที่เกิดจากการ
สื่อสาร และช่วยสร้ างสัมพันธภาพทีดีทงภายในและภายนอกองค์
ั้
กร

หัวข้อการอบรม
 การทางานในโลกธุรกิจที่ไร้ พรมแดนกับวัฒนธรรมข้ ามชาติ
o สถานการณ์การทางานในยุคดิจิทลั
o การเข้ ามามีบทบาทของนักลงทุนต่างชาติในไทย โดยเฉพาะญี่ปนุ่
o ความสัมพันธ์ไทย-ญี่ปนุ่
 รู้จกั ญี่ปนุ่ ที่มาของวัฒนธรรมและอุปนิสยั ของคนญี่ปนุ่
 ที่มาของอุปนิสยั วิธีคิด วิธีการทางานสไตล์ญี่ปนุ่ จากอดีตถึงปั จจุบนั
 วัฒนธรรมในองค์กรญี่ปนุ่ ที่ควรทราบ
o ความสาคัญของการสื่อสารในการทางาน
o รูปแบบช่องทางข่าวสารในองค์กร การสัง่ การ
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o ความคาดหวังของเจ้ านายญี่ปนุ่
o การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพในองค์กรญี่ปนุ่ ด้ วย Hou-Ren-Sou
 การทางานในบริษัทญี่ปนุ่ การทางานร่วมกับคนญี่ปนุ่ อย่างมีประสิทธิภาพ
o ปั ญหาในการทางานกับคนญี่ปนุ่ ที่มกั พบ พร้ อมแนวทางแก้ ไข
o ข้ อควรระวังในการทางานบริษัทญี่ปนุ่
 วิธีการทางานและการคิดในการแก้ ไขปั ญหา (Japanese Working Style) Monozukuri, 5s, 3 Gen,
7Waste, Kaizen etc
 เรี ยนรู้มารยาททางธุรกิจ และการแสดงพฤติกรรมที่สะท้ อนจากวัฒนธรรม เพื่อความเข้ าใจวิถีการ
ทางานสไตล์ญี่ปนุ่
 สรุปบทเรี ยน เพื่อนาไปปรับใช้ ในการทางาน

หลักสูตรเหมาะสาหรับ : หัวหน้ างาน, ผู้จดั การ, หัวหน้ าแผนก, หัวหน้ าฝ่ าย และพนักงานทัว่ ไป

ระยะเวลาในการอบรม : 1 วัน /รุ่น (เวลา 09.00 – 16.00 น.) จานวน 6 ชั ่วโมง
รูปแบบการสัมมนา
บรรยาย เรี ยนรู้บนพื ้นฐาน Active Learning ผ่านกิจกรรม เกมส์ Group Coaching และการฝึ กปฏิบตั ิ
ตาม 70:20:10 Model for Learning and Development

อุปกรณ์ที่ใช้ - LCD

- Microphone

- กระดาษ Flip Chart

-ห้ องเรี ยนแบบ Class Room

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ท่ ี คุณฐิตมิ า / คุณสมศักดิ์ชัย
บริษัท วิสด้ อม แม็กซ์ เซ็นเตอร์ จากัด
Tel; 062-567-8524, 092-460-9645, 038-109-260 Fax; 038-109-261
Email; info_training@wisdommaxcenter.com, l_somsakchai@wisdommaxcenter.com
Website; www.wisdommaxcenter.com Facebook; www.facebook.com/wisdommaxcenter
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